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TEn GElEIDE
Als deze Kerkkoerier bij u in de bus valt is 
het alweer bijna Kerstmis. We zitten nog 
midden in de Adventstijd, waarin we ons 
voorbereiden op de komst van Jezus. Een 
tijd van bezinning. 

Tijd voor gezellige lange winteravonden, 
chocolademelk, misschien een lekker knet-
terend open haard vuurtje. En na Kerstmis, 
in de week waarin de langste nacht ons weer 
is gepasseerd, is het tijd voor nieuw licht. 
Nieuw licht in onszelf. Laten we samen wer-
ken aan vrede voor alle mensen.

De redactie wenst u allen een Zalig Kerstfeest 
en een heel mooi begin van 2012.

Zoals elk jaar start in januari 2012 weer de 
Aktie Kerkbalans. De parochies doen dan 
weer een beroep op hun leden voor een 
geldelijke toezegging voor het nieuwe jaar. 
Immers, de Kerk is voor al zijn activiteiten 
volledig afhankelijk van de giften van zijn 
leden en het is van belang te weten wat de 
verwachte inkomsten in het nieuwe jaar 
zullen zijn, zodat de plannen daarop kunnen 
worden afgestemd.

Het komende jaar is een heel speciaal jaar 
voor de Kerk in onze regio. Elders in dit blad 
staat informatie over de veranderingen in de 
organisatie die dan plaats gaan vinden. Die 
komen er in het kort op neer, dat we vanaf 
1 januari 2012 één parochie gaan vormen, 
maar ook dat de eigenheid en identiteit 
van de parochiekernen zoveel mogelijk 
behouden zal blijven. De Aktie Kerkbalans 
wordt daarom ook nog per parochiekern en 
door mensen uit de parochiekern uitgevoerd.
Het zal duidelijk zijn dat ook onder de nieuwe 
organisatie uw bijdrage essentieel is om alle 
activiteiten te kunnen blijven bekostigen. 
Het is daarbij niet anders dan bij u thuis: er 
is geld nodig voor het huishoudboekje en de 
inkomsten en uitgaven moeten in balans zijn. 
Zo moeten er geldmiddelen zijn om onze 
pastores van salaris te voorzien. Denkt u ook 
eens aan de catechese en de voorbereidingen 
op de viering van Doop, Eerste Heilige 
Communie, Vormsel en Huwelijk en aan 
alles wat nodig is om die vieringen te houden. 
Verder aan de aankleding en onderhoud 

van de kerkgebouwen en het opleiden van 
vrijwilligers, die naar de toekomst een 
steeds grotere verantwoordelijkheid zullen 
gaan dragen in pastoraat, catechese en 
diaconaat. Wat dacht u van de vrijwilligers, 
die de kerkhoven onderhouden, de kerk 
schoonmaken en versieren, van de mannen 
en vrouwen die worden opgeleid en voorgaan 
bij uitvaarten  en van de hulp aan mensen 
die een groot persoonlijk verlies hebben 
geleden.
Dan zijn er nog  initiatieven rond jeugd met 
vieringen voor kleuters en peuters of voor 
het gezin. Op de meeste plaatsen zijn er één 
of meerdere koren, dirigenten en organisten. 
Denk ook aan de zorg voor de vieringen op 
zaterdag en zondag en op speciale dagen, aan 
alles wat er komt kijken wanneer we afscheid 
vieren van een parochiaan en aan publicaties, 
zoals de website en deze Kerkkoerier. Een 
levendige gemeenschap kost gewoon geld.
Als we het belangrijk vinden dat de parochie 
en de parochiekernen fit blijven, dan moeten 
we daar iets voor over hebben Vandaar ook 
het motto van de Aktie Kerkbalans dit jaar: 
“WAT IS DE KERK JOU WAARD?”. Als 
de Kerk jou wat waard is, doe dan mee 
en draag je steentje bij. Wanneer ieder 
huishouden zo’n e106,- per jaar bijdraagt, 
leggen  we een gezonde financiële basis voor 
iedere parochiekern en voor de parochie als 
geheel. Daarmee houden we onze Kerk van 
mensen in stand en levendig. Doen!

Stan Bosman

AKTIE KERKBAlAnS 2012

Saamhorigheid is een groot goed, maar 

eenvormigheid is zowel de dood in de pot als 

de dood in de kerk. Of zoals Paulus zegt: In 

feite zijn er veel ledematen, maar slechts één 

lichaam…..

Het oog kan niet tot de hand zeggen:  “Ik heb 

je niet nodig”. Menen aanvaarden en andetr 

als zij zich ook door die ander aanvaard weten.

(Uit: Wat ons ter harte gaat)
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In de Kerkkoerier van september van dit jaar 
bent u in kennis gesteld van het besluit van 
onze voormalige bisschop J. van den Hende 
om de 13 parochies in onze regio samen 
te voegen tot één nieuwe parochie per 1 
januari 2012. Dit betekent dat de huidige 
parochiebesturen en de interparochiële 
vereniging worden opgeheven. Er komt één 
nieuw parochiebestuur en de huidige parochies 
worden omgevormd tot parochiekernen. 
De kerken en parochiekernen behouden 
hun eigen naam en er komt een nieuwe 
naam voor de nieuwe parochie. Er wordt 
naar gestreefd de parochiekernen hun eigen 
identiteit en eigenheid zoveel mogelijk te 
laten behouden. Per parochiekern komt 
er een parochiekerncommissie, die de 
lokale beheerszaken blijft verzorgen. De 
parochiekernen krijgen een eigen budget 
en zullen zorg blijven dragen voor de 
actie kerkbalans, het inzamelen van de  
parochiebijdragen (zie ook artikel elders in 
dit blad). Wanneer ik dit stukje schrijf is het 
eind oktober en zitten we dus midden in het 
fusieproces.

We werken volgens een protocol van het 
bisdom. Aan de hand daarvan heeft de 
fusiecommissie, een projectgroep met 
vertegenwoordigers uit alle clusters en het 
IPV-bestuur, een checklijst opgesteld met 
de veelheid van zaken waar aandacht aan 
moet worden besteed bij de fusie. Deze 
checklijst is met alle parochiebesturen 

doorgenomen. Onduidelijkheden zijn 
besproken met een vertegenwoordiging 
van het bisdombestuur, waarbij naast de 
fusiecommissie ook vertegenwoordigers van 
alle parochies en het pastoraal team aanwezig 
waren. We zijn nu bezig met het opstellen 
van het fusiedocument, waarin de afspraken, 
plannen en verantwoordelijkheden van het 
nieuwe parochiebestuur en de parochie-
kerncommissies worden vastgelegd.
Dit fusiedocument zal onlosmakelijk deel 
uitmaken van de fusieakte. Een gevoelig 
onderwerp daarbij is de omgang met gelden 
waarvoor in de bestaande parochies al een 
bestemming was voorzien. Die zullen in 
principe en binnen de regels van het bisdom 
voor hetzelfde doel aangewend worden. We 
hopen dit fusiedocument tegen midden 
december te hebben afgerond en onze 
voorstellen te hebben ingediend bij het 
bisdom.

Natuurlijk zijn al deze formele activiteiten 
noodzakelijk; er worden immers bestaande 
rechtspersonen samengevoegd en dat dient 
op een ordentelijke en gecoördineerde manier 
te gebeuren. Echter, het allerbelangrijkste is 
de wil om er samen wat van te maken. Men 
kan immers niet alles voorzien en van te 
voren regelen. Hier ligt de voornaamste taak 
van het nieuw te vormen parochiebestuur. 
Het moet de belangen van de bestaande 
parochies in acht nemen, maar dient 
in de eerste plaats het algemeen belang 

voorop te stellen. Dat betekent ook dat 
de bestuursleden, die vanuit de bestaande 
parochies worden voorgedragen, in de eerste 
plaats ook dat algemeen belang voor ogen 
zullen moeten houden. Dat zal wennen 
en aanpassen zijn. Tegelijkertijd zullen de 
parochiekerncommissies zich in hun nieuwe 
rol moeten inleven; immers, zij verliezen een 
deel van hun onafhankelijkheid en zullen met 
het parochiebestuur moeten overleggen wat er 
wel en niet kan in hun geloofsgemeenschap. 
De bestaande samenwerkingsverbanden 
tussen parochies kunnen blijven bestaan 
of worden uitgebreid, maar nu dan als 
gemeenschappelijke parochiekerncommissie. 
Ook kan een vorm van clusteroverleg blijven 
bestaan. 

Wanneer u dit leest zijn de fusiedocumenten 
van de nieuwe parochie plus de voordracht 
van het nieuw te vormen parochiebestuur 
waarschijnlijk al verzonden naar het bisdom 
en kunnen we hopelijk begin volgend jaar 
met frisse moed en vertrouwen met de 
nieuwe organisatie en  structuren van start 
gaan.
Moge de geest van Kerstmis, het nieuwe 
Licht, ons daarbij inspireren en leiden.

Stan Bosman, voorzitter IPV O-ZVl

(Indien u nog vragen of opmerkingen heeft 
kunt u die richten aan het bestuur van de 
IPV, via het (e-mail)adres in het colofon)

fUSEREn
nIEUwS VAn DE IPV

KERSTMIS
Weer dennengroen en lichtjes in de stad
en luide kerstmuziek in alle winkelstraten,
stemmen van mensen, die luidruchtig praten  
over de klank heen van “De Heilige Stad”.

En ieder rept zich langs de ander voort
en ziet alleen zichzelf en zijn belangen
en is geconcentreerd op het ontvangen;
het kerstfeest werd tot in het hart doorboord.

Van alle kanten klinkt het “Stille Nacht”,
maar niemand hoort daarin nog engelen 
zingen;
wij zijn te zeer vervuld van aardse dingen,
God komt te laat – Hij wordt niet meer 
verwacht.

Of toch? Zijn er nog ogen voor Zijn licht?
Nog oren die zijn woorden willen horen?
Heeft God om ons niet alle hoop verloren?
Of gooien wij de deuren voor Hem dicht?

Kom tot ons Heer, en neem ons bij de hand;
Uw krib lijkt verder weg dan ooit tevoren,
wij zijn de weg naar Bethlehem verloren,
steek Zelf Uw ster aan in dit donker land!

Nel Benschop

De Linkeroever biedt mensen uit 
Zeeuwsch-Vlaanderen een plek
• waar zij op verantwoorde manier hun 

geloof kunnen verdiepen
• waar zij met elkaar op zoek kunnen gaan 

naar een gelovige houding die verankerd 
is in zowel de joods-christelijke traditie 
als de huidige maatschappelijke realiteit

• waar zij op het knooppunt van deze 
beide grondlijnen elementen van levende 
spiritualiteit kunnen ontdekken

• waar zij kunnen kiezen uit een gevarieerd 
aanbod van thema’s uit het theologische 
en pastorale veld

• waar zij in open dialoog en ongecen-
sureerd de bronnen van het christelijk 
geloof kunnen overwegen en bevragen 
in confrontatie met de huidige tijd.

Het is de ambitie van De Linkeroever om 
uit te groeien tot een centrum waar alle 
mensen welkom zijn die hun geloof willen 
bevragen, verantwoorden of verdiepen.
De Linkeroever stelt thema’s met gepaste 
grondigheid aan de orde. Er zal zowel vol-
doende en gedegen inhoud worden gebo-
den als gelegenheid tot persoonlijke en 

gezamenlijke reflectie. 
Hierin onderscheidt 
De Linkeroever zich 
van vormingsavon-
den die bij gelegen-
heid op verschillende 
plaatsen in Zeeuwsch-
Vlaanderen worden 
georganiseerd. Elk 
thema zal daarom 

gespreid worden over vier avonden.

In 2012 staan de volgende modules 
gepland:
M2 Traditie en identiteit 
donderdag 2, 9, 16 en 23 februari 2012
M3 Godsbeelden 
woensdag 7, 14, 21 en 28 maart 2012
M4 Seks in de Bijbel 
maandag 7, 14, 21 mei en 4 juni 2012
M5 Ontdekkingstocht 
donderdag 20 en 27 september, donderdag 
4 en 11 oktober 2012

Wilt u meer info dan kunt u zich 
wenden tot pastor Chantal van de Walle 
(chvdwalle@zeelandnet.nl)

PASToRAlE School DE lInKERoEVER
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Langstaart stampte eens met zijn rechter 
achterpoot, en toen met zijn linker. In 
de wintertijd kwam je niet zoveel buiten 
en Langstaart voelde zich ook wat ouder 
worden. En dan worden je poten wat stram. 
Hij zwaaide eens met zijn mooie lange 
staart, maar dat was gewoon uit ijdelheid. 
De meeste ossen in het dorp hadden van die 
gekke korte staartjes. Die waren jaloers op 
zijn mooie lange staart met de fraaie kwast 
zwart haar onderaan. 

Jesse heette zijn baas. Jesse was een naam die 
veel voorkwam in Bethlehem, want zo heette 
de vader van koning David die immers uit 
Bethlehem kwam. Half Bethlehem pochte 
er op familie te zijn van koning David. 
Langstaart vroeg zich wel eens af of dat 
allemaal wel waar was. Maar hij vond het 
eigenlijk ook wel weer een leuk idee. Want 
dan stamde hijzelf misschien af van de 
beesten die David aan het verzorgen was 
toen de profeet Samuel hem kwam roepen 
om tot koning te worden gezalfd.

Langstaart kende al die Bijbelverhalen heel 
goed. Niet dat hij kon lezen! Nee, ossen 
gingen niet naar school. Hij leerde die 
verhalen van de kleine Mozes, het jongste 
zoontje van Jesse. Mozes werd elke dag 
door Jesse gestuurd om Langstaart te eten 
te geven. En dan klauterde hij boven op de 
zolder en trok er een bos hooi uit die hij dan 
in de etensbak gooide. Mozes was een lief 
ventje. Hij maakte de bak altijd goed vol. Op 
de Sabbat strooide hij een paar handen haver 
bij het hooi. En dan ging hij bij Langstaart 
zitten en vertelde hem de Bijbelverhalen 
die hij op de Sabbatschool had gehoord. 
Zodoende kende Langstaart al die mooie 
verhalen.

Een dag, midden in de winter, kwam de 
kleine Mozes met een ander verhaal. De 
Romeinen wilden een volkstelling houden.  
Sommige oude mannen hadden gezegd dat 
het was om meer belasting te kunnen heffen. 
Het dorp stroomde vol met mensen uit het 
hele land. Iedereen was ineens familie van 
koning David! De oude mannen waren er 
niet gerust op. Je kon die Romeinen niet 
vertrouwen. 

Dezelfde avond gebeurde het. Het was al 
donker. Langstaart stond al te slapen toen 
de deur van de stal werd opengedaan. Er 
stapte een vreemde man naar binnen en hij 
trok een ezel met zich mee waar een vrouw 
op zat. De man graaide wat stro bij elkaar, 
maakte er een soort bed van in de hoek van 
de stal, tegenover Langstaart. Toen hielp hij 
de vrouw voorzichtig van de ezel af en legde 
haar op dat bed. Zoiets had Langstraat nog 
nooit meegemaakt. Het ergste was dat die 
man toen die ezel naast Langstaart zette. 

Bah, wat stonk dat beest, zeg! Langstaart 
keek met afschuw naar die lange oren. Een 
oor stond nog scheef ook, dus Langstraat 
noemde hem Krom-oor. Maar de stank was 
het ergste. Tot overmaat van ramp begon dat 
vieze beest ook nog oorverdovend te balken. 
Langstaart ging er zo ver mogelijk van af 
staan. Dat was fout. Die ezel gebruikte de 
gelegenheid om het lekkere hooi uit de 
etensbak te trekken en er met grote happen 
van te vreten. 

Langstaart stond nog met afkeer naar de ezel 
te kijken toen hij een gilletje hoorde. Hij 
keek terug naar de andere hoek van de stal 
en zag hoe de man een pasgeboren baby’tje 
in de handen had en in de armen legde van 
de vrouw. Hoe dat allemaal ineens kon, 
snapte Langstaart ook niet maar hij schrok 
pas echt toen de man naar hem toekwam, 
zijn etensbak nam, vulde met het zachtste 
hooi en meesleepte naar de andere kant. Tot 
verbazing van Langstaart legde de man het 
baby’tje in zijn etensbak! 

Nu werd Langstaart boos. Hij was een 
goedaardig beest en eigenlijk nooit boos. 
Maar dit ging toch te ver. Hij haalde diep 
adem om te gaan loeien en toen zag hij 
dat de berg hooi die nu naast hem lag niet 
kleiner  maar gewoon groter werd. Hij keek 
nog eens. Echt waar. Hoeveel die ezel ook 
vrat, de berg hooi werd niet kleiner maar 
groeide gewoon naar Langstaart toe. En 
toen herinnerde Langstaart zich een verhaal 
van de kleine Mozes over de profeet Elia 
en de kruiken met graan en olie die ook 
niet opraakten hoeveel de weduwe er ook 
uithaalde. Langstaart keek terug naar de 
vrouw die rustig was ingeslapen en naar 
het baby’tje in de voederbak. Toen hoorde 
hij mensen zingen in de verte, heel veel 
mensen, heel mooi, heel ver. Gloria of zoiets, 
maar dat verstond hij niet goed. Hij was 
niet boos meer. Zelfs op de ezel niet. Zijn 
ossenziel vulde met vrede en geluk. Het was 
goed zo. Hij nam een flinke hap van dat 
wonderbare hooi, het was zo zoet als klaver 
in het voorjaar. 

Toen hoorde hij een blaffende hond en 
blèrende schapen en opgewond pratende 

mensen. Die hele meute kwam de stal in. 
De herders, want die waren het natuurlijk, 
gingen rond de vrouw staan, die het baby’tje 
uit de etensbak haalde en aan de herders 
toonde. En de schapen kwamen maar meteen 
naar Langstaart en begonnen mee te eten van 
dat heerlijke hooi. Maar dat gaf niets. De 
hoop werd eerder groter dan kleiner. De 
hond sprong er op af om de schapen weg te 
duwen. Wat, dacht Langstaart, wat denkt ie 
wel, die praatjesmaker! Dat hij de baas was, 
zeker. ‘Hou je mond’, zei Langstaart tot de 
hond, ‘laat ze maar eten. Er is toch hooi zat!’ 
De hond schrok, zo had nog geen enkele os 
tegen hem durven praten. Maar hij liep weg, 
staart tussen de achterpoten en ging nederig 
naast zijn baasje liggen. De herders kwamen 
elke dag even langs en zaten dan stil te 
kijken terwijl het baby’tje zich vasthield aan 
mamma en zich dapper volzoog.

Weer stonden er ineens een hoop mensen 
voor de stal. Vreemd volk, en ze brabbelden 
in een taal die Langstaart niet verstond. 
En kijk nou! Ze zaten hoog op kamelen. 
Langstaart had al eens eerder kamelen 
gezien, als Jesse op de ossenwagen met hem 
naar Jeruzalem ging. Grote trotse beesten 
waren het die arrogant met hun koppen 
zwaaiden terwijl ze onhandig voortsjokten. 
Langstaart moest er niets van hebben. De 
vreemde mannen waren maar net afgestapt 
of zo’n brutaal woestijnbeest had het raam 
gevonden en stak zijn lange nek naar binnen 
om een volle bek hooi weg te graaien. 
Langstaart moest bijna overgeven. De ezel 
stonk, maar dat was niets vergeleken met 
die kamelen. Sjonge, sjonge zeg, wat een 
lucht! Gelukkig bleef de berg hooi gewoon 
doorgroeien ook al kwam  de ene kameel 
na de andere grote happen wegtrekken. Het 
moedertje vond het kennelijk helemaal niet 
erg en liet haar baby’tje zien. De vreemden 
konden er niet genoeg van krijgen en pakten 
de ene doos na de andere uit om moeder en 
kind met cadeautjes te overladen.

De vreemde mannen sloegen hun tenten op 
vóór de stal en bleven er die nacht slapen. 
Wat er toen ’s nachts allemaal gebeurde 
kon Langstaart zich niet meer herinneren, 
het was een komen en gaan  en er werd 
kennelijk nerveus overlegd. Bij het eerste 
daglicht braken de vreemdelingen hun kamp 
op en verdwenen. En even later werd de ezel 
opgeladen. De man en de vrouw pakten 
hun spulletjes bij elkaar. Zij ging op het 
ezeltje zitten, met de baby in haar armen. 
De man keek nog even rond en zette de 
etensbak terug voor Langstaart. Hij klopte 
Langstaart vriendelijk op zijn kop, bedankte 
hem voor de gastvrijheid en ze vertrokken. 
Lieve mensen, dacht Langstaart.

Het was Sabbat die dag en Mozes kwam 

lAnGSTAART , DE oS VAn JESSE In BEThlEhEM
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wat laat. De etensbak was nog vol maar 
Mozes strooide extra veel haver over het 
hooi. En, zei Langstaart, heb je nog een 
mooi verhaal gehoord? Nee, zei Jesse, moet 
je horen. Pappa en mama hebben ruzie 
gehad. Hij keek schichtig rond, om zeker te 
zijn dat hij niet werd afgeluisterd. Mirjam, 
dat was zijn moeder, was heel boos. ‘Je zag 
toch dat dat vrouwtje hoogzwanger was! 
Moest je ze dan in een stal laten bevallen! 
Dat kun je toch niet maken!’ ‘Ja’, had Jesse 
gezegd, ‘jij hebt mooi praten, maar het huis 
was al vol gasten.’ ‘Vol? Vol?’, had Mirjam 
hard geroepen, ‘we hadden allemaal best 
een beetje kunnen opschuiven. God zal 

Bethlehem nog straffen voor ons schandalig 
gebrek aan gastvrijheid. Weet je wat de Rabbi 
vandaag voorlas uit de Bijbel? Als je naar de 
kerk was geweest had je het ook kunnen 
horen: «Gij zult de vreemdeling in uw land 
met respect behandelen. Ik ben de Heer uw 
God!»’ Mozes had mamma nog nooit tegen 
pappa de Bijbel horen aanhalen, zei hij tegen 
Langstaart. Pappa werd lijkbleek! 

Toen Langstaart alleen was stond hij er nog 
lang over na te denken. Mirjam had gelijk. 
Zelf had Langstaart toch ook plaats gemaakt 
voor die stinkende ezel, en die schapen, om 
van die vieze kamelen maar niet te praten. 

En toch bleek er genoeg hooi te zijn voor 
iedereen! Hij had de vreemdelingen goed 
ontvangen, vond hij zelf. Die andere zin uit 
de Bijbel snapte hij niet. «Ik ben de Heer 
uw God.» Daar kon Langstaart zich niets bij 
voorstellen. Maar op een of andere manier 
deed het hem denken aan dat lieve snoetje 
in zijn etensbak. Waarom wist hij ook niet. 
Hij stampte  met zijn rechter achterpoot, en 
met zijn linker. Hij zwaaide met zijn mooie 
staart en nam nog maar eens een flinke hap 
van dat lekkere hooi.           

Jan Snijders, marist

AlS BEThlEhEM GEEn 
PlAATS MEER hEEfT

Als Bethlehem geen plaats meer heeft 
voor ‘t Kind dat wordt geboren 
alleen een grot nog ruimte geeft 
laat zich de hemel horen 

Gloria, gloria in excelsis Deo 
Gloria, gloria in excelsis Deo 

Als engelen zingen in de nacht 
Er is een Kind gekomen 
dan zien de herders op hun wacht 
de sterren aan de bomen 

Gloria, gloria in excelsis Deo 
Gloria, gloria in excelsis Deo 

Als herders durven op te staan 
niet lachen maar geloven 
en naar het Kind zijn toegegaan 
dan zingt de hemel boven 

Gloria, gloria in excelsis Deo 
Gloria, gloria in excelsis Deo 

Als wijzen reizen en de ster 
de weg weet zonder vragen 
dan is de vrede niet meer ver 
dan komt Gods welbehagen 

Gloria, gloria in excelsis Deo 
Gloria, gloria in excelsis Deo 

Naast de Cursus voor Theologie in de 
Oosterkerk te Goes, mag ik dit werkjaar 
nog aanbieden:
1. Een studiedag over Spiritualiteit met 

als thema ´De Woestijnmoeders´, 
ascetische vrouwen uit de eerste eeuwen 
van onze tijdrekening. Deze dag gaat 
door op vrijdag 16 december 2011 in 
Hof Zevenbergen te Ranst bij Mechelen 
vanaf  9.30u tot 16.30u. 

2. de Cursus van de Pastorale school 
De Linkeroever te Terneuzen over 
Godsbeelden en Jezusbeelden in de 
verschillende godsdiensten op volgende 
data: 
- 7 maart 2012: De enige God in 

Jodendom, Christendom, Islam (ver-
schillende vormen van monotheïs-
me)

- 14 maart 2012: De kijk op Jezus in 
Jodendom, Christendom en Islam

- 21 maart 2012: Mijn kijk op Jezus in 
lijden en dood

- 28 maart 2012: Godsbeelden en 
menselijk lijden.

3. Een weekend in Lovenjoel over het 
Marcusevangelie, het tweede in een 
reeks op 25 en 26 februari 2012. Indien 
u hiervoor nog inschrijft, komt u op de 
wachtlijst te staan.

4. Een vijfdaagse retraite in Hof Zeven-
bergen te Ranst over ´Vrouwen in het 
evangelie en daarna´ van 15 tot 20 juli 
2012.

Wie wil inschrijven kan dit doen bij pastor 
N.J. Polet, Steenpit 12, 4561 CS Hulst tel. 
0114/ 31 74 38. Om financiële redenen 
moet niemand zich verplicht voelen af te 
zeggen. Het is aan te raden niet te lang te 
wachten met inschrijven. Met dank voor 
uw belangstelling. 

Pastor N.J. Polet

UIT DE AGEnDA VAn PASToR n.J. PolET

Alle goeie dingen bestaan uit drieën. (een 
bekend gezegde) 2011 is het Europees jaar 
van het vrijwilligerswerk. Van alle kanten is 
dit toegelicht, de vrijwilliger in het zonnetje 
gezet. Hij/Zij is van onschatbare waarde voor 
de samenleving. Heel waardevol dus om dit 
onderwerp eens toe te lichten. 
Maar bij al die mensen die worden genoemd 
zijn er de vele stille werkers die op de 
achtergrond actief zijn, niet eens willen dat  
aandacht op hun gevestigd wordt. Ook voor 
hen een pluim op hun hoed!

Naast bovenbedoeld is er nóg een 
vrijwilligerswerk. Het heeft een andere 
naam: Er zijn voor elkaar in het dagelijks 
leven. Minstens zo belangrijk. Het leven 
staat er bol van. De zorg in je eigen 

leefgemeenschap, rekening houden met 
wensen, uitgesproken en onuitgesproken, 
een goeie vriendschapsdienst, gewoon attent 
zijn. Er wordt beroep op je gedaan op je 
tijd, op je capaciteiten, of je ziet het zelf. 
Ga zo maar door. Het vraagt soms veel van 
je, maar het voelt goed, het maakt je tevens 
rijk. We slagen er alleen in als het gebeurt uit 
empathie. Dus als we ons kunnen inleven in 
de belevingswereld van anderen. Dan ook 
houdt een mens het vol. Als ons hart het 
ingeeft is het goed. Dan stáán we er voor, 
dan gáán we er voor. Een bekend lied zegt 
het ons: ‘Niemand leeft voor zich zelf ’. Is dat 
niet dé manier van leven?

J.H.

AllE GoEIE DInGEn BESTAAn UIT DRIEën
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heel wat kracht gaat uit van de 
weigering, van het “neen” ......
Het sneeuwde al toen ik opstond. Ik keek 
door het raam naar de minuscule vlokjes(....) 
en dacht: als die vlokjes een menselijke geest 
zouden hebben, in plaats van gedragen te 
worden door de wind en te vallen waar 
hij hen brengt, zouden ze zeker morren en 
zeuren: “Ik wil niet naar daar, en nee, ook 
niet naar dezelfde kant als die ene, en hier is 
het te laag....”  

Zo sterk is bij ons de kracht van de weigering, 
de kracht van het “neen”. Neen aan wat er 
gebeurt en wat ik helemaal niet wilde, neen 
aan het verloop van het leven, met ziekte, 
ouderdom en dood, allemaal onafwendbaar; 
neen aan alles wat niet naar mijn zin is, neen  
aan al wat ik niet onder controle heb, wat ik 
niet beheers. 

Net zoals dat lichte vlokje naar de aarde 
zweeft, doorlopen wij de ruimte tussen 
geboorte en dood. Onderweg vinden we 
vreugde en lijden, geschenken en periodes 
van rouw, breuken en momenten van 
weerzien.....Als we dit nu allemaal met lichte 
sierlijkheid zouden kunnen aanvaarden, in 
plaats van met woede en weigering. En 
misschien bestaat het werk erin (.....) ons te 
transformeren, ons te laten herboren worden 

met de verandering van dat “neen” in “ja”. 
Uw wil geschiede.

Dat is de aanvaarding, niet omdat “ik er 
niks aan kan doen, maar omdat hetgeen zich 
aanbiedt, pijnlijk of aangenaam, vreugdevol 
of ergerlijk, mijn realiteit is: het is wat ik 
meemaak. (....) En toch, zult u misschien 
zeggen, moet ik handelen, beslissingen 
nemen, weten welke wending ik mijn leven 
wil geven. Ik ben een  mens en  ik heb in  
alle omstandigheden een keuze: hoe we 
deze twee elementen in ons leven met elkaar 
verzoenen? 

Ieder heeft daar natuurlijk zijn eigen 
antwoord op; ik voel mij persoonlijk 
aangetrokken tot het verhaal over de drie 
kleine monniken. Diep in de bergen sneeuwt 
het. Plots wordt de stilte in het klooster 
verstoord door een discussie, die zelfs tot 
echte onenigheid leidt. Twee opgewonden 
kleine monniken verschijnen voor hun 
overste. Hij vraagt hen te gaan zitten, geeft 
hen wat tijd om op adem te komen en vraagt 
vervolgens wat de oorzaak is van al die heisa. 
De eerste monnik zegt: “Meester, is het niet 
waar dat alles wat leeft, alles wat bestaat, alles 
te danken heeft aan de Genade? Wij zijn zo 
kwetsbaar; hoe zouden we elke dag kunnen 
vorderen op de weg van ons hart zonder ons 

te verlaten op de Genade?” “Dat is waar”, 
antwoordt de Meester. “Maar staat u mij toe, 
Meester”, mengt de tweede kleine monnik in 
het gesprek. “Het is aan ons om de richting 
te kiezen die ons leven uitgaat: de Genade 
kan zich toch enkel voordoen dankzij onze 
inspanningen en onze toewijding?” “Dat is 
waar”, antwoordt de Meester.

Op dat moment weerklinkt er een kuchje 
van een derde kleine monnik, die tot dan 
toe een beetje verscholen zat in een hoekje, 
en hij zegt: “Meester, ik begrijp het niet.... 
U zei: ”Dat is waar” tegen de eerste en dan 
“Dat is waar” tegen de tweede, die precies 
het tegenovergestelde zei?” “Dat is waar”, 
antwoordt de Meester.

De sneeuw dwarrelt: biedt ze weerstand aan 
de wind of danst ze met hem?

Fragment uit een tekst van Luce Joshin Bachou. 
Gelezen in tijdschrift “La Vie”.  

DRIE KlEInE MonnIKEn In DE SnEEUw

doopdatum tijd en plaats catechese vergaderplaats voorganger

15 januari 14.00 uur Hulst

 15.30 uur Hulst 3 januari pastorie Hulst Joop Reurs

29 januari  14.00 uur Kloosterzande

 15.30 uur Hengstdijk 17 januari sacristie Kloosterzande Ralf Grossert

12 februari 14.00 uur St. Jansteen

 15.30 uur Lamswaarde 31 januari pastorie St. Jansteen Chantal v.d. Walle

26 februari 14.00 uur Hulst

 15.30 uur Hulst 14 februari pastorie Hulst Joop Reurs

11 maart 14.00 uur Clinge

 15.30 uur Koewacht 28 februari parochiezaal Clinge Chantal v.d. Walle

25 maart  14.00 uur Hulst

 15.30 uur Hulst 13 maart  pastorie Hulst Ralf Grossert

15 april 14.00 uur Stoppeldijk

 15.30 uur Kloosterzande 3 april sacristie Kloosterzande Joop Reurs

22 april 14.00 uur Hulst

 15.30 uur Hulst 10 april  pastorie Hulst Chantal v.d. Walle

6  mei 14.00 uur Kloosterzande

 15.30 uur Boschkapelle 24 april sacristie Kloosterzande Joop Reurs

 13 mei 11 14.00 uur Graauw

 15 15.30 uur St. Jansteen 1 mei  pastorie St. Jansteen Ralf Grossert

3 juni 14.00 uur Heikant

 15.30 uur Terhole 22 mei pastorie Hulst Chantal v.d. Walle

17 juni 14.00 uur Hulst 

 15.30 uur Hulst 5 juni  pastorie Hulst Ralf Grossert

DEfInITIEf DooPRooSTER JAnUARI T/M JUnI 2012 Doopschelpvieringen in de 
regio:
Cluster Noord en West: zondag 

12 februari om 13.30 uur in 

Hengstdijk -  voorganger Ralf 

Grossert

Cluster Oost en Zuid: zondag 

5 februari om 13.30 uur in 

Graauw - voorganger Chantal 

van de Walle

Cluster Midden: zondag 22 

januari om 13.30 in Hulst - 

voorganger Ralf Grossert
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herstructurering dekenaten: naar twee 
vicariaten 
Met ingang van 1 januari 2012 wordt 
de aanzet gegeven tot de oprichting van 
twee vicariaten in het bisdom van Breda, 
het vicariaat Middelburg en het vicariaat 
Breda. De komende maanden wordt een 
herstructurering voorbereid, waarin twee 
vicariaten in de plaats komen van de huidige 
drie dekenaten. Op woensdagavond 12 
oktober spraken de bisdomleiding en de 
drie dekenale leidingen hierover met de 
dekenaatsbesturen.

Gevolg van samenvoeging parochies 
De nieuwe indeling in twee vicariaten is 
een logisch gevolg van de samenvoeging 
van parochies. Parochies in het bisdom 
van Breda werken samen in 21 samen-
werkingsverbanden, die in de toekomst 
steeds vaker uit één of twee parochies zullen 
bestaan. De samenvoeging van parochies 
leidt zodoende tot samenvoeging van de 
drie dekenaten in twee vicariaten. De lijnen 
worden immers korter en minder in aantal.

Vicaris, stafmedewerker, secretariaat 
In de drie dekenaten was sprake van een 
deken, een dekenaal coördinator, een 
dekenaatsbestuur en een secretariaat. In 
de nieuwe situatie zal een vicaris opnieuw 
samenwerken met een stafmedewerker en 
wordt ook de secretariële ondersteuning 
gehandhaafd. Een vicariaat kent geen 
vicariaatsbestuur. De vicaris is plaatsvervanger 
van de bisschop en direct betrokken bij het 
bisdombestuur. Andere bisdommen gingen 
het bisdom van Breda reeds voor in het 

omvormen van de dekenale structuur naar 
vicariaten. 

Tijdpad 
De dekenaatsbesturen worden gevraagd 
tot 1 mei 2012 aan te blijven om de 
organisatorische overgang goed mee te 
begeleiden. De afronding van de invoering 
van de twee vicariaten in het bisdom wordt 
uiteindelijk afgestemd met de nieuw te 
benoemen bisschop van Breda. Het bisdom 
streeft ernaar de herstructurering aan de 
personele kant (benoeming van vicarissen 
en stafmedewerkers) per 1 januari 2012 in 
te laten gaan. Een „overgangscommissie” 
onder leiding van algemeen gedelegeerde 
V. Schoenmakers zal werken aan een goede 
doorstart en een zorgvuldige afronding, 
mede in overleg met de dekenaatsbesturen. 

Geen personele gevolgen 
De herstructurering heeft beperkte personele 
gevolgen vanwege natuurlijk verloop in de 
personeelssamenstelling van dekenaat Het 
Markiezaat. Deken Peter de Rooij van 
dekenaat Het Markiezaat bereikt in december 
2011 de leeftijd van 65 jaar. Hij zal vanaf 1 
januari 2012 geen deken meer zijn, maar 
blijft pastoor van de Immanuëlparochie. 
Daarnaast zal hij zich in blijven zetten voor 
het aanbod van vorming en toerusting. 
Deken Paul Verbeek en deken Wiel Wiertz 
zijn bereid gevonden de taak van vicaris 
te gaan vervullen. De omvang van hun 
aanstelling blijft gelijk (0,5 fte naast 
hun huidige parochietaken als pastoor). 
Met de dekenale coördinatoren, die zich 
hiertoe bereid hebben verklaard, voert 

de bisdomleiding gesprekken over hun 
voortgaande inzet binnen de nieuwe context. 
Ook met secretariële medewerkers en overige 
ondersteuners van de dekenaten wordt 
gesproken over hun voortgaande inzet. 

Dekenale centra 
De komende periode zullen verschillende 
praktische vragen dienen te worden 
beantwoord, zoals de vraag waar 
een kantoorplek voor de vicaris en 
stafmedewerker in het vicariaat kan worden 
gerealiseerd en wat dit betekent voor de 
huidige centra waar de dekenaten zijn 
gevestigd. Deze, en andere vragen, zullen 
in behandeling worden genomen door de 
genoemde „overgangscommissie”. 

Voortraject 
De bisdomleiding sprak over de 
herstructurering met het bisdombestuur, 
het kathedraal kapittel (dat nu ook de rol 
van het Consultorencollege vervult) en met 
de dekenale leidingen in de bisdomraad. 
Uit de gesprekken in deze colleges bleek 
overeenstemming om te komen tot twee 
vicariaten.

Geografische indeling 
De twee vicariaten krijgen de namen vicariaat 
Middelburg en vicariaat Breda. De verdeling 
van de parochies over het oostelijke en het 
westelijke vicariaat is, vanuit de taakstelling 
van de vicariaten, met name gebaseerd op 
aantallen pastorale beroepskrachten en 
aantallen parochies. Daarnaast speelde de 
gerichtheid van de inwoners op grote steden 
een rol.

nIEUwS UIT hET BISDoM
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SB26162

SB26090

Uitvaartverzorging de Ridder bv
in samenwerking met c. Meijs

een verzorgde uitvaart 
in vertrouwde handen

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

uitvaartcentrum Hughersluys 22, Terneuzen
mortuarium Westsingel 3a, Axel

SB26164

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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Rouwzorg Regio 0114  organiseerde op 
27 september te Kloosterzande de lezing 
met als thema ‘Rouwen in de tijd’. Met 
een maximum van 120 mensen, moesten 
we nieuwe inschrijvingen voor die avond 
afzeggen. De spreker Manu Keirse begon 
dan ook met te zeggen: “Er zijn niet teveel 
mensen… maar de zaal hier in Kloosterzande 
is te klein. Heel Kloosterzande en omgeving 
zou hier vanavond moeten zijn, want dan 
zou de buitenwereld misschien iets gaan 
begrijpen van wat verlies teweeg brengt bij 
mensen.”  Als je een dierbare verliest, wordt 
je wereld overhoop gehaald. Alle mijlpalen 
in je leven zijn weggeveegd en er is enkel 
nog een vóór en een ná het overlijden. Je 
legt andere markeringen in de tijd en je 
dierbare gaat mee in die tijd. Het is niet de 
tijd die geneest, maar wat men doet met 
de tijd. Soms zegt de buitenwereld dat je 
er niet meer aan moet denken, dat je moet 
loslaten. Maar als je loslaat, ben je meestal 
niet bestand tegen de storm van het leven 
(zoals in het sprookje van de drie bomen).  
Verdriet is de keerzijde van liefde. Kahil 
Gibran schrijft: men weent om wat vreugde 
schonk. Als mensen van elkaar houden, ben 
je voorbestemd om verdriet te voelen, want 
het behoort tot de kern van het leven. 

Als iemand dus vraagt: hoe kan ik mijn 
kind verdriet besparen, dan is het antwoord: 
door ervoor te zorgen dat het van niemand 
gaat houden en niemand van hem/haar 
gaat houden … maar dan heeft het kind 
ook geen zinvol leven. Belangrijk is dus dat 
men verdriet ‘verdriet’ laat zijn, maar daar 
heb je anderen voor nodig. Als men meer 
zou weten over rouw dan zou dat helpen. 

Nu verzwaart men vaak de problemen door 
onbegrip bv. door de naam niet te blijven 
noemen, omdat men bang is om je ermee 
te confronteren. Ook is het belangrijk dat 
rouwenden, hoe gruwelijk ook, de juiste 
informatie krijgen. Want de voorstelling die 
je voor jezelf maakt, is meestal veel erger dan 
de realiteit. 

Van rouwarbeid wordt een mens doodmoe 
(lichamelijk én geestelijk) en vaak heb je 
het gevoel dat je niet vooruit komt. De 
pijn komt naar buiten in moe zijn, je niet 
kunnen concentreren en lichamelijke pijn 
maar ook door boos en agressief te zijn, door 
een schuld- en schaamtegevoel en de meest 
nabij mensen hebben soms het meeste te 
incasseren. 
 
De buitenwereld heeft het vaak moeilijk 
met boosheid, agressie, schuld en schaamte, 
maar deze emoties zijn een normale reactie 
op verlies. Het is normaal gedrag van een 
normaal evenwichtig persoon! Je mag je 
schuldig voelen maar je bent niet schuldig! 
In plaats van dus te zeggen: je moet je 
niet zo boos maken, kun je beter vragen: 
kun je me vertellen wat je zo’n pijn doet? 
Als je het uitspreekt, raak je het ook kwijt 
en door steeds opnieuw het verhaal te 
mogen vertellen, kom je ook op verhaal. 
Als je gesteund wordt, zodat je het uit kunt 
houden, dan vallen de stukjes van de puzzel 
uiteindelijk toch in elkaar en kun je opnieuw 
leren houden van het leven. Het verlies gaat 

met je mee als een schaduw. Je kunt het 
nooit thuis laten. Soms is het voor je, soms 
achter je. Soms denk je dat het weg is en dan 
ineens is het weer terug. Waarom zou je ook 
iemand, waar je van houdt, moeten loslaten? 
Geen kind is zo aanwezig als het kind 
dat wordt gemist! Je moet leren anders 
vasthouden, niet meer in de werkelijkheid, 
maar in de herinnering om nooit te vergeten, 
een schaduw die met je meegaat door het 
leven. 

Er zijn vier sleutels om te helpen om de 
deuren naar het leven weer open te doen:
1. Luister (ook naar kinderen): naar hun 

vragen en verhalen.
2. Geef correcte informatie (ook als het 

moeilijk, zelfs als het vreselijke info is), 
want ze hebben er recht op.

3. Geef warmte, tederheid en genegenheid 
als zon voor de gekwetste boom (sprookje)

4. Laat de herinnering levendig blijven.
Wat houdt mensen dan toch tegen om naar 
iemand die rouwt toe te gaan? ‘Ik weet niet 
wat te zeggen …’ Vergeet dat je niet weet wat 
te zeggen maar denk: wat zou die persoon 
te zeggen hebben? en luister. Schrijf wat, of 
geef iets te lezen waarin de rouwende zich 
kan herkennen. Doe iets: laat voelen dat 
emoties/pijn normaal zijn, blijf trouw en 
help zo om over die kloof van verdriet heen 
te komen. Blijf er zelf in geloven, en zeg: ik 
weet dat je het nog niet kunt geloven maar 
ik geloof het voor jou dat het gras weer groen 
zal worden en de zon weer zal schijnen voor 
jou!

Verslag door het rouwzorgteam

VERSlAG lEzInG MAnU KEIRSE

Op vrijdagavond 28 oktober jl. verzorgde 
het dameskoor van de Basiliek in Hulst de 
zang tijdens bovengenoemde viering. De 
titel verwijst naar één van de liederen die 
deze avond ten gehore werden gebracht 
en dat  is opgenomen in de gelijknamige 
bundel van I. Thevelein en J. Bielen. Samen 
met pater Reurs, organist Marcel Mangnus 
en enkele lectoren hebben zij de aanwezigen 
een mooie avond bezorgd met deze viering 
rond Allerzielen en uitvaart. Het repertoire 
was een mix van bekende, minder bekende 
en  nieuwe liederen, die gebundeld worden 
tot een nieuw boekje voor uitvaarten, ter 
vervanging van de rode en groene boekjes 
die al jaren bij uitvaarten worden gebruikt. 
De viering vond plaats in de goed bezette 
koorkerk van de Basiliek. De mooie liederen 
konden door de aanwezigen grotendeels 
worden meegezongen.
“Liederen met inhoud, liederen die troost 

en perspectief bieden op nieuw leven, ook 
over de dood heen,’’ sprak pater Reurs in 
zijn welkomstwoord.
De teksten die voor de bezinningsmomenten 
werden gebruikt waren van de Belgische 
dichteres Kris Gelaude. Zij weet de gevoelens 
van nabestaanden op treffende wijze te 
verwoorden, waardoor haar mooie teksten 
zeer herkenbaar zijn en velen aanspreken. 
Bovendien werden ze door de lectoren met 
veel gevoel voorgelezen. Hopelijk kan men 
in de toekomst bij uitvaarten ook een keuze 
maken uit deze teksten.

In de pauze werd onder het genot van koffie 
en thee vol lof gesproken over hetgeen tot 
dan toe ten gehore was gebracht en men 
was benieuwd naar wat nog komen ging. 
De toehoorders werden niet teleurgesteld: 
wederom mooie liederen en teksten en 
tijdens de Kruisritus werden bloemen bij 

het kruis gelegd, wat ook een mooi moment 
was.

Ik denk dat pater Reurs de gevoelens 
van velen onder woorden bracht in zijn 
dankwoord aan het einde van de viering: 
“Ik heb deze avond ervaren als heel mooi, 
warm en troostvol, als versterking ook 
van mijn geloof in een God, die ons niet 
alleen nu, maar ook in de toekomst, zelfs 
na de dood, zal dragen, zal wiegen in zijn 
eeuwigheid.”
Na afloop ging iedereen met een goed 
gevoel naar huis. Het dameskoor en 
iedereen die heeft meegewerkt aan deze 
viering: heel hartelijk bedankt voor deze 
prachtige avond. 

J.M.

MEDITATIEVE VIERInG / zAnGAVonD 
“wIEG hEn In JoUw EEUwIGhEID”

VERDRIET BEhooRT ToT 

DE KERn VAn hET lEVEn
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Daar ben ik op 20 Juni 1936 gedoopt 
door deken J. Rops, op de dag van mijn 
geboorte. En heb toen de naam gekregen van 
Willibrordus (Carolus Ludovicus BURM) 
Ik was de vierde van negen kinderen (van 
Jan Burm en Netty Burm-Pieck), wonend 
op de Grote Markt N° 7. In deze kerk heb 
ik mijn eerste communie gedaan en ben er 
ook gevormd.

Op 1 juli 1962 heb ik in deze basiliek de 
eerste H. Mis opgedragen, nadat ik op 
29 juni tot priester was gewijd door Mgr. 
de Vet, in de Michaelskerk in Breda, als 
missionaris van Afrika (Witte Pater)

Begin juli 1987 heb ik  in de Sint 
Willibrordus basiliek in Hulst, ook een 
dankmis opgedragen voor mijn zilveren 
priesterjubileum, maar ik kon  toen niet 
staan, en moest naast het altaar zitten en is 
mijn broer, Fons Burm, momenteel emeritus 
priester van het bisdom Breda en wonend in 

Roosendaal. voorgegaan in de viering, want 
ik had mijn been gebroken en zou daags 
daarna geopereerd worden in het ziekenhuis. 
Dat is allemaal goed gekomen en nu hoop 
ik volgend jaar mijn gouden priesterfeest te 
vieren op zondag 1 juli 2012 in de mooiste 
kerk van Nederland.

Mijn priesterleven  heb ik geheel door-
gebracht in Burkina Faso (Opper Volta). 
Altijd in het parochie werk, dus niet in 
het onderwijs, wat had kunnen gebeuren, 
omdat ik in Engeland vier jaar lang mijn 
theologische studies had gemaakt en Burkina 
Faso een Frans sprekend land is.

Eerst 39 jaar in het bisdom Koupela in de 
parochies Gounghin,  Zorgho, Baskoure, 
Pouytenga, Bittou en daarna nog vijf jaar 
in het bisdom Kaya, in de parochie van 
Boulsa. Gevolgd door 4 jaar in Dori, in de 
Sahel, en wel in het bisdom Dori, en ben nu 
momenteel in Aribinda (105 km verder op 

in de Sahel) al voor anderhalf jaar. Normaal 
gesproken ben ik steeds om de drie jaar op 
vakantie geweest voor drie maanden om uit 
rusten in een iets kouder klimaat als Burkina 
en zeker kouder dan in de Sahel, waar het 
rond de 45 graden draait en waar normaal 
gesproken geen regen valt in de maanden 
november tot en met juni. Dit jaar is er niet 
voldoende regen gevallen en is de oogst ook 
minder dan in andere jaren.

Ik wens jullie dan allemaal een Zalig 
Kerstfeest en Zalig Nieuwjaar en dat we, 
misschien, elkaar in 2012 in gezondheid 
mogen weerzien, of elkaar voor de eerste 
keer ontmoeten, want vele mensen, zoals 
ik en mijn hele familie, zijn uit Hulst 
vertrokken. En anderen hebben onze 
plaatsen ingenomen.

Pater Willy Burm, Aribinda (Dori) 1 
november 2011

dag datum tijd plaats voorganger
dinsdag  20 dec.  18.30  Lamswaarde  school 
zaterdag  24 dec.  18.30  St. Jansteen R. Grossert
   gezinsviering 
zaterdag  24 dec.  19.00  Hulst gezinsviering  Ch. v.d Walle 
zaterdag  24 dec.  19.00  Heikant  J. Reurs 
   met basisschool
zaterdag  24 dec.  19.00  Hengstdijk  W. Poppe 
zaterdag  24 dec.  19.30  Graauw  N. Polet 
zaterdag  24 dec.  20.00  Terhole  W. Brand 
zaterdag  24 dec.  21.00  Koewacht  K. v. Geloof 
zaterdag  24 dec.  21.00  Lamswaarde  Ch. v.d Walle
   met fanfare 
zaterdag  24 dec.  21.00  St Jansteen  W. Poppe 
zaterdag  24 dec.  21.00  Stoppeldijk  N. Polet 

dag datum tijd plaats voorganger

zaterdag  24 dec.  22.00  Hulst  J. Reurs 
zaterdag  24 dec.  22.00  Kloosterzande  R. Grossert 
zondag  25 dec.  10.30  Boschkapelle  J. v. d. Heyden 
zondag  25 dec.  10.30  Clinge  W. Poppe 
zondag  25 dec.  10.30  Hulst  R. Grossert 
zondag  25 dec.  10.30  Kloosterzande  P. Snijders
zondag  25 dec.  10.30  Koewacht  J. Reurs 
zondag  25 dec.  11.00  Nieuw-Namen  W. Brand 
zondag  25 dec.  11.00  St. Jansteen  werkgroep 
maandag  26 dec.  9.30  Graauw (fanfare)  Woord en
    Communie dienst 
maandag  26 dec.  10.30  Hulst met harmonie  J. Reurs 
maandag  26 dec.  10.30  Kloosterzande  W. Poppe 
maandag  26 dec.  11.00  Clinge fanfare 

SInT wIllIBRoRDUS BASIlIEK MooISTE KERK VAn hUlST  
(En VAn nEDERlAnD)

VIERInGEnRooSTER KERSTMIS
Wijzigingen voorbehouden

cURAMUS
- zaterdag 24 december 17. 30 uur:  
  woord- en communieviering in de kapel van wzc Antonius (H. de Koning)
- zondag 25 december 10.30 uur:
  woord- en communieviering in de kapel van De Blaauwe Hoeve (K. van Geloof )
 
Op Tweede Kerstdag zijn er binnen Curamus géén vieringen.
 
- zaterdag 31 december 17.30 uur:
  woord- en communieviering in de kapel van wzc Antonius (K. van Geloof )
- zondag 1 januari 10.30 uur:
  woord- en communieviering in de kapel van De Blaauwe Hoeve (K. van Geloof )

Zie ook www.rk-kerk-ozvl.nl
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Elke maandagavond: 
Bijeenkomst van de charismatische 
gebedsgroep om 19.00 uur
in de Brouwerijstraat 25 te St. Jansteen
Elke woensdagavond het hele jaar door:
Eucharistieviering in de Basiliek te Hulst om 
19.00 uur.
Elke eerste vrijdag van de maand:
Eucharistieviering in de Basiliek te Hulst om 
19.00 uur.
Elke derde vrijdag van de maand:
Een half uur stilte en bezinning rond het 
heilig sacrament in de Basiliek te Hulst om 
19.00 uur.
Elke laatste zaterdag van de maand:
Kledinginzameling aan de tuinpoort van de 
pastorie in Hulst van 10.30 uur tot 11.30 
uur.

DEcEMBER 2011
Donderdag 8 december:
Maria in de Advent. Catecheseavond o.l.v. 
de pastores N. Polet en J. Reurs in ’t Heike 
te Heikant van 20.00 tot 22.00 uur.
Donderdag 8 december:
Bijeenkomst rond stilte, meditatie 
en aandacht o.l.v. Ralf Grossert in het 
parochiezaaltje te Clinge van 19.30 uur tot 
21.00 uur.
Vrijdag 16 december:
Een studiedag over de ‘Woestijnmoeders’ in 
het bezinningscentrum te Ranst door Pastor 
Noëla Polet. Inschrijven bij pastor Noëla 
Polet, Steenpit 12, 4561 CS Hulst, email: 
poletnj@zeelandnet.nl. 
Vrijdag 16 december:
Een half uur stilte en bezinning rond het 
Heilig Sacrament in de Willibrordusbasiliek 
te Hulst om 19.00 uur.

zondag 11 december:
Peuter- en kleuterkerk in de kerk te St. 
Jansteen om 11.00 uur.
zondag 18 december:
Kerstsamenzang in de Phillippus en 
Jacobuskerk te Koewacht om 14.30 uur.
woensdag 21 december:
Kerstconcert ‘Kamerkoor Hulst’ o.l.v. Jo 
Ivens om 20.00 uur in de Catharinakerk te 
Hengstdijk.

Dinsdag 27 t/m vrijdag 30 december: 
Kersttentoonstelling in de Catharinakerk te 
Hengstdijk van 13.00 tot 18.00 uur.

JAnUARI 2012
Vrijdag 13 januari:
Nieuwjaarsontmoeting in Hulst voor alle 
betrokken parochianen uit ons dekenaat 
met de bisschop en het bisdombestuur. 
Aanvangstijd (koffie) om 16.30 uur in het 
Restaurant van de Blaauwe Hoeve te Hulst, 
gebed en ontmoeting vanaf 17.00 uur.
Vrijdag 20 januari:
Een half uur stilte en bezinning rond het 
heilig sacrament in de Basiliek te Hulst om 
19.00 uur.
zaterdag 21 januari:
Koorwerken van Giuseppe Verdi door het 
projectkoor van de regionale zangersbond 
Zuidwest Nederland met het Tilburgs 
Sinfonia orkest in de Willibrordusbasiliek te 
Hulst om 15.00 uur
zondag 22 januari:
Terugkomviering voor de doopouders van 
2011 te Hulst. Aanvang 13.30 uur in de  
H. Willibrordus basiliek te Hulst.

fEBRUARI 2012
zondag 5 februari:
Terugkomviering voor de doopouders 
van 2011 in de kerk te Graauw. Voor 
de dopelingen in de parochiekerken van 

Clinge, Graauw, Nieuw Namen, St. Jansteen, 
Heikant en Koewacht.
Aanvang 13.30 uur. Zie dooprooster 12 
februari
Vrijdag 17 februari:
Een half uur stilte en bezinning rond het 
Heilig Sacrament in de Basiliek te Hulst om 
19.00 uur.
zaterdag en zondag 25-26 februari:
Een weekend rond het Marcusevangelie in 
Lovenjoel door pastor N.J. Polet. Inschrijven 
bij pastor N.J.Polet, Steenpit 12, 4561 CS 
Hulst, email: poletnj@zeelandnet.nl. 
zondag 26 februari:
Exit Brass, jong en dynamisch koperkwartet 
in de Catharinakerk te Hengstdijk  om 
15.00 uur.

MAART 2012
Donderdag 8 maart:
Maria in de veertigdagentijd. Eerste 
catecheseavond o.l.v. de pastores N. Polet 
en J. Reurs in ’t Heike te Heikant van 20.00 
tot 22.00 uur.
Donderdag 15 maart:
Maria in de veertigdagentijd. Tweede 
catecheseavond o.l.v. de pastores N. Polet 
en J. Reurs in ’t Heike te Heikant van 20.00 
tot 22.00 uur.
Vrijdag 16 maart:
Een half uur stilte en bezinning rond het 
Heilig Sacrament in de Basiliek te Hulst om 
19.00 uur.
Donderdag 22 maart:
Maria in de veertigdagentijd. Derde 
catecheseavond o.l.v. de pastores N. Polet 
en J. Reurs in ’t Heike te Heikant van 20.00 
tot 22.00 uur.

REGIonAlE KERKElIJKE AcTIVITEITEn  
In DE PARochIES VAn ooST zEEUwS-VlAAnDEREn (Wijzigingen voorbehouden)

31 december   1 januari
19.00 Clinge W. Brand 09.00 Heikant R. Grossset 
19.00 Hengstdijk Geen dienst 09.00 Lamswaarde J. Reurs
19.00 Hulst J. Reurs 09.00 Terhole C. van de Walle
19.00 St. Jansteen Geen dienst 09.30 Graauw W. Poppe
19.00 Stoppeldijk W. Poppe 10.30 Boschkapelle C. van de Walle
   10.30 Hulst J. Reurs 
   10.30 Kloosterzande R. Grossset
   10.30 Koewacht W. Brand
   11.00 Nieuw Namen W. Poppe

VIERInGEn oUD- En nIEUwJAAR
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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
5

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

Administraties en Belastingzaken

Verzekeringen

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

Telefoon: 0114-682420
SB29419

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

SB29626
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Het was pastoor-deken Rops die in 1936 het 
initiatief heeft genomen tot het uitbrengen 
van een kerkelijk weekblad. Dat gebeurde 
een jaar nadat de Willibrorduskerk te Hulst 
door paus Pius XI tot ‘Basilica Minor’ was 
verheven.
Het is de vraag of deken Rops destijds de 
bedoeling heeft gehad om het Tintinnabulum 
wekelijks te laten verschijnen en of hij 
heeft kunnen vermoeden dat het blad een 
regionale functie zou gaan krijgen! Het 
is opmerkelijk dat boekwerken over de 
kerkelijke geschiedenis van Hulst geen 
aandacht besteden aan het Tintinnabulum. 
Wie de moeite zou nemen om door de 
75 jaargangen van het Tintinnabulum te 
bladeren, die krijgt een prachtig overzicht 
van een heel stuk kerkgeschiedenis. Grote 
ontwikkelingen en veranderingen in 
de wereldkerk zijn er in terug te vinden. 
Uiteraard zijn alle nummers van het ‘Tintin’ 
vooral een kostbare schat als het gaat om de 
ontwikkelingen van het kerkelijk leven in 
Oost Zeeuws-Vlaanderen.

De pastoor van een parochie had in vroegere 
jaren ook tot taak om een overzicht bij te 
houden van alles wat er in zijn parochie 
gebeurde. Hij schreef dit op in een soort 
dag- of weekboek dat de naam ‘Memoriale’ 
droeg. Tot half de jaren tachtig is b.v. in de 
parochie Hulst dit Memoriale in ieder geval 
ook daadwerkelijk bijgehouden. Daartoe 
werd vaak het parochiële nieuws wekelijks 
letterlijk uit het Tintinnabulum geknipt 
en in het Memoriale geplakt! Zo had de 
pasto(o)r meteen alle gegevens over 
vieringen en diensten, dopen, huwelijken en 
overlijdens op een rijtje staan.

ZIJN TIJD VOORUIT…….
Ten tijde van het eerste nummer van het 
Tintinnabulum waren alle parochies hele 
zelfstandige eenheden met een pastoor en 
kapelaan(s). Menig pastoor beschermde zijn 
parochie met verve en veel meer als informeel 
contact tussen de pastoors was er niet. Er 
was geen sprake van samenwerking tussen 
parochies. Het woordje ‘regiovorming’ 
was nog niet uitgevonden en het aantal 
geestelijken was zodanig dat de noodzaak tot 
samenwerking niet aanwezig was. 

Het is dan ook opmerkelijk dat in die tijd 
al het moment kwam waarop alle parochies 
in Oost Zeeuws-Vlaanderen hun informatie 
gingen bundelen in één regionaal kerkelijk 
weekblad. Het Tintinnabulum was dus zijn 
tijd vooruit!

IN ONTWIKKELING
Paul Schelfhout zet zich in om het Tin-
tinnabulum steeds weer nieuwe impulsen 
te geven. Zo nam hij enkele jaren geleden 
het initiatief om ook het kerkelijk nieuws 
vanuit de Stichting Curamus in het kerkelijk 

weekblad op te nemen. Curamus levert intra- 
en extramurale zorg op diverse locaties in de 
regio: Hulst, Kloosterzande, Koewacht, St. 
Jansteen. Tot die zorg hoort ook geestelijke 
zorg en in die zin mag Curamus beschouwd 
worden als een ‘eigen parochie’ in de regio. 
Sinds enkele jaren zijn de diensten en 
vieringen in de kapellen van wzc ‘Antonius’ 
te Kloosterzande en ‘De Blaauwe Hoeve’ te 
Hulst terug te vinden in het ‘Tintin’.

DE KRACHT VAN HET 
TINTINNABULUM
Het sterke punt van het jubilerende 
kerkelijk weekblad is juist de frequentie 
van verschijnen. Elke week valt het blad 
bij de abonnees in de brievenbus. Dat geeft 
parochies en instellingen de mogelijkheid 
om de meest actuele informatie over het 
kerkelijk leven aan de mensen door te geven. 
De meeste parochiebladen verschijnen zes 
tot tien keer per jaar. Vaak is het nieuws dat 
er in staat al wat ingehaald door de tijd of in 
vergetelheid geraakt. Het Tintinnabulum is 
met haar wekelijkse verschijning zo actueel 
mogelijk.

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN 
Juist de kracht – de actualiteit – maakt dat 
het ‘Tintin’ toekomst heeft en op weg kan 
gaan naar het honderdjarig jubileum. De 
besturen en werkgroepen van de parochies in 
Oost Zeeuws-Vlaanderen zouden veel meer 
van het Tintinnabulum gebruik kunnen 
maken om aan de achterban door te geven 
waar men mee bezig is. 

Kerk-zijn is veel meer dan alleen maar de 
vieringen en diensten. De Kerk heeft in onze 
samenleving nog wel degelijk een boodschap 
als het gaat om de manier waarop mensen 
met elkaar en met het leven omgaan. Het 
evangelie draagt waarden en normen aan die 
van alle tijden zijn. Al maakt de Kerk een 
moeilijk tijd door en zijn te veel bladzijden 
uit haar recente geschiedenis met diepzwarte 

inkt geschreven, die boodschap blijft de 
moeite waard om uit te dragen en dat kan 
juist ook via het Tintinnabulum. 
Werkgroepen op het gebied van liturgie, 
catechese, diaconie en parochie-opbouw 
kunnen via het Tintinnabulum laten zien 
hoe actief ze zijn en wat er in kerkelijk Oost 
Zeeuws-Vlaanderen allemaal gebeurt.
En waarom zou in de toekomst ook de 
Protestantse Gemeente Oosthoek in Oost 
Zeeuws-Vlaanderen niet via het ‘Tintin’ haar 
achterban kunnen bereiken?

Alle reden voor de kerkelijke instanties in 
Oost Zeeuws-Vlaanderen om haar leden 
actief te stimuleren een abonnement op 
het Tintinnabulum te nemen! Zo’n goed 
communicatiemiddel kan de vitaliteit van 
de geloofsgemeenschappen zeker ten goede 
komen.

Uitgever Paul Schelfhout verdient waardering 
voor zijn jarenlange inzet. Ook verdient hij 
het dat er vanuit de geloofsgemeenschappen 
mensen met hem in gesprek gaan om de 
toekomst van het Tintinnabulum te borgen. 
Daar zijn alle betrokkenen bij gebaat!

K.v.G.

TInTInnABUlUM 75 JAAR!

Zoals het klokje thuis tikt, tikt het al 75 jaar 

voor bovengenoemd blad. Vernoemd naar dit 

klokje. Namens de redactie feliciteren wij Paul 

Schelfhout en iedereen die zorg draagt voor 

het blaadje, dat al zoveel jaren door hem wordt 

gemaakt en gedrukt. Vele jaren heeft onze 

redactie in goede harmonie samengewerkt met 

Paul. Dat het blad Tintinnabulum nog lang 

mag bestaan is onze wens.

De redactie 

TInTInnABUlUM
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IPV ooST zEEUwS VlAAnDEREn
Voor de jeugd

Deze keer staat de viering in het teken van 
Kerstmis. Je mag daarom verkleed komen als 
bijvoorbeeld herder, Maria, engel enz. Dus 
kijk eens in de verkleedkist of op zolder en 
maak er iets moois van!

We gaan zingen, luisteren naar een verhaal en 

natuurlijk iets knutselen. Aan het einde van de 
viering is er voor iedereen iets lekkers.
Jullie zijn van harte welkom!
Er wordt een bijdrage van e1,- per kind 
gevraagd als vergoeding voor de gemaakte 
onkosten

Alle mensen, groot en klein,
krijgen het te horen,
dat vannacht in Betlehem,
Jezus is geboren!

Ga vertel het aan de mensen,
Vertel het overal.
Dat Jezus is geboren.
Geboren in een stal.

Begin bij de letter ‘K’ waar de 
pijl staat. Volgde dikke lijn. 
De letter ‘K’ schrijf je op en 
daarna steeds de vierde letter. 
Welk woord komt er dan te 
staan? 

Hoger dan de blauwe luchten,
en de sterretjes van goud,
woont een Vader in de hemel
die van alle kinderen houdt.

Ook voor zieke kindren zorgt Hij,
Kent hun tranen en hun pijn,
ja voor grote en voor kleinen,
wil de Heer een herder zijn.

Daarom vragen wij eerbiedig,
Vouwen wij de handjes saam,
Heer die altijd naar ons luistert,
neem ook ons gebedje aan.

PUzzEl JE MEE?

Op 2 oktober was er voor de peuters en kleuters uit de regio een viering te St. Jansteen met als 
thema dierendag. De kinderen mochten hiervoor hun eigen dierenknuffel meenemen. Ze waren 
er in vele soorten. In het gesprekje met de peuters en kleuters gaven zij aan dat de knuffel er was 
om mee te praten, troosten, 
slapen etc. Meestal had de 
knuffel ook een naam. In de 
viering zelf was er een verhaal 
over een schaap; gebaseerd op 
“het verloren schaap”. 
Er werd druk geknutseld en als 
afsluiting was er een drankje 
voor iedereen.

De volgende viering is rondom 
Kerstmis. Zie hiervoor de 
aankondiging op deze pagina.

PEUTERS En KlEUTERS VIERDEn DIEREnDAG

KERSTMIS

Waar: R.K. kerk te St. Jansteen
Wanneer: zondag 18 december 2011
Tijd: 11:00 uur tot ca 12:00 uur
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uitvaartverzorging

“Gewoon goed”
Monuta

Rooseveltlaan 6
4536 GZ  Terneuzen

(0115) 61 28 81

Monuta
Oude Stad 23

4501 JA  Oostburg
(0117) 45 23 09
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15
3

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

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!

PRIETPRAAT

• Toen de dokter Frits waarschuwde met “het is bij jou allemaal teveel 
Wein, Weib und Gesang, je moet je echt gaan matigen”  bedankte Frits de 
volgende dag voor het kerkkoor.

• Terwijl de donkere wolken boven je samenpakken, moet je al leren dansen 
in de regen.

• Juist toen de rups begon te denken dat de wereld voorgoed voorbij was werd 
hij een vlinder.

• De boer kreeg het land en wij het landschap.
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IPV ooST zEEUwS VlAAnDEREn
clUSTER MIDDEn Hulst

Eigenheid van seizoenen… vrijwilligers 
komen en gaan.
De zomertijd heeft plaats moeten maken 
voor de wintertijd. Het eigene van elk 
seizoen is niet af te lezen van kalender of  
klok. Ieder seizoen heeft eigen charmes; 
lente doet denken aan  nieuw leven, zomer 
aan zon, herfst aan veelkleurigheid en winter 
aan knusse gezelligheid binnenshuis. Zoals 
seizoenen wisselen, zo ook komen en gaan 
mensen. Mensen, jong en onbezorgd en 
mensen voor wie de jaren gaan tellen, 
beleven lief en leed; genieten geluk of  
ervaren tegenslag. Maar wat een geluk dat 
er mensen zijn, veel mensen, die mens 
willen zijn voor mensen, zich in willen 
zetten voor een betere wereld dichtbij en 
veraf. Vrijwilligers, ze werken en doen, 
zo goed ze kunnen, zo lang het gaat. Ze 
zoeken elkaar, werken samen, willen een 
vreedzame samenleving. Vrijwilligers, Gods 
volk onderweg, zorgdragend voor een vitale 
geloofsgemeenschap die de wereld mooier 
maakt. Dank aan alle vrijwilligers!

Parochiële Vrijwilligersavond 28-01-2012
Het bestuur van de parochie van de H. 
Willibrordus te Hulst is dankbaar voor zoveel 
mensen, die zich vrijwillig inzetten voor 
het reilen en zeilen in de parochie. Iedere 
vrijwilliger is belangrijk, iedere vrijwilliger 
telt. u die zorg draagt voor het gebouw, voor 
de bezorgdienst/en van Kerkkoerier, actie 
kerkbalans en/of vastenactie, het secretariaat, 
de catering enz… De uren door u  besteed 
noch het werk dat u deed is niet te meten 
maar van grote waarde, de parochie kan niet 
zonder u! Als dank voor zoveel inzet nodigt 
het parochiebestuur alle vrijwilligers (met 
partners) uit voor een gezellig samenzijn. 
Het belooft weer een sfeervolle ontmoeting 
van vrijwilligers te worden. U ontvangt 
t.z.t. een persoonlijke uitnodiging. Mocht 
u onverhoopt geen uitnodiging ontvangen 
(waar gewerkt wordt kunnen fouten 
worden gemaakt) trekt u dan even aan de 
bel, zodat wij een eventueel foutje  goed 
kunnen maken. Noteert u de datum alvast: 
zaterdagavondavond 28 januari 2012. 

Bijeenkomst van “De vrienden van de 
Basiliek”
Maandagavond 17 oktober 2011 kwamen 
de kosters, sleuteldragers en het dreamteam 
van de parochie van de H. Willibrordus 
voor het halfjaarlijks overleg bijeen. Een 
bijzonder geanimeerde bijeenkomst waarin 
ieder zijn of haar zegje kon doen over 
ieders persoonlijke betrokkenheid bij het 
samen kerk-zijn ter plekke. Rode draad in 
het gesprek was met name de zorg voor 

het gebouw dat ieder dierbaar is, alsook 
de zorg voor een goed verloop van de 
vieringen in de basiliek. Sleuteldragers die 
(op toerbeurt volgens rooster) zorgen voor 
het openen en sluiten van de kerk, aandacht 
hebben voor het interieur en de kaarsen, 
enz.. Het “dreamteam” bestaande uit vier 
handige heren dat voor menig probleem 
een oplossing heeft en niet te vergeten de 
kosters die een belangrijke bijdrage leveren 
aan de voorbereiding en organisatie rond 
de activiteiten in de basiliek. Sleuteldragers, 
kosters en dreamteam zijn in onderlinge 
samenwerking onmisbare vrijwilligers in 
onze parochie. Heel veel dank hiervoor! 

Bijeenkomst vrijwilligers 
parochiesecretariaat
Dinsdagmiddag 18 oktober 2011 kwamen de 
dames en heren van het parochiesecretariaat 
ter vergadering bijeen. Tijdens dit halfjaarlijks 
overleg werd de dagelijkse gang van zaken op 
het secretariaat met elkaar uitgewisseld, was 
er  aandacht voor mogelijke verbeterpuntjes 
en ruimte voor een gezellig babbeltje. 
Heel gewoon maar ook heel bijzonder; op 
maandag- dinsdag- woensdag- en donderdag 
voormiddag van 09.30 uur tot 11.30 uur, 
wordt het parochiesecretariaat bemenst door 
vrijwilligers. Dames en heren die parochianen 
gastvrij ontvangen, in en uitgaande telefoon, 
post en e-mail verzorgen, misintenties 
inschrijven, parochieboeken bijhouden enz. 
enz., samen vormen zij onmisbare schakels 
in het contact met de parochianen. 

Hulde aan de dames en heren van het 
parochiesecretariaat voor het vele werk dat 
door hen wordt verzet!

Afscheid van een 2-tal bijzondere 
vrijwilligers
Mevrouw Cis Dieks, is reeds vele jaren een 
alom gekende en gewaardeerde vrijwilligster 
in onze parochie maar zij heeft onlangs te 
kennen gegeven dat de jaren haar parten 
gaan spelen en dat zij dientengevolge het 
vrijwilligerswerk neer moet leggen. Ieder 
die weet wat mevrouw Cis Dieks voor de 
parochie betekent weet dat wij haar erg 
zullen missen. Mevrouw Dieks wij zijn u 
heel veel dank verschuldigd voor zoveel inzet 
en vriendschap! 

De heer Ben de Rechter was eveneens heel 
veel jaren een enthousiaste vrijwilliger in 
onze parochie. Maar helaas, de jaren gaan 
tellen en het werk wordt hem te zwaar en dat 
heeft hem doen besluiten te stoppen met het 
vrijwilligerswerk.
Donderdag voormiddag 24 november 

2011, wordt zijn vrijwilligerswerk met 
een afscheidsbijeenkomst op de pastorie 
afgesloten. 

In de volgende Kerkkoerier komen wij hier 
nog op terug!

welkom nieuwe vrijwilligers
In de opvolging van de heer Ben de Rechter 
in de functie van sleuteldrager van de 
basiliek is voorzien door de komst van de 
heer en mevrouw van den Manacker. Corrie 
en Emiel gaan deze vrijwilligerstaak middels 
een duo-baan behartigen. Corrie en Emiel, 
van harte welkom!

Wij mogen ons sinds kort ook verheugen in 
een nieuwe cantor. De heer Peter Mangnus is 
bereid gevonden om als cantor bij te dragen 
aan de zang ter opluistering van de vieringen 
in de basiliek. Peter, van harte welkom! 
De bloemversiering in de basiliek is dankzij 
de enthousiaste en creatieve inzet van een 
aantal vrijwilligers steeds opnieuw weer 
bijzonder fraai. Sinds kort is de werkgroep 
bloemversiering versterkt met de komst van 
de heer Hans van der Stam. Hans, van harte 
welkom!

zondagsviering en koffie ontmoeting
Iedere 2de zondag van de maand worden alle 
aanwezigen in de basiliek, na afloop van de 
viering, uitgenodigd voor het ontmoeten van 
elkaar onder het genot van een kopje koffie 
of thee. Voor de kinderen wordt gezorgd 
voor een sapje. U komt toch ook?! Van harte 
welkom.  

Een aantal mensen is al vertrouwd met de 
wekelijkse koffie ontmoeting op donderdag 
voormiddag tussen 10.00 uur en 11.30 uur. 
Loopt u ook gerust eens binnen, iedereen is 
welkom! 

Registratie van vrijwilligers
Momenteel wordt de laatste hand gelegd 
aan het verwerken van de registratie van 
de vrijwilligers in het digitaal bestand van 
Navision. Zodra e.e.a. volledig geklaard 
is hopen we voortgang te maken met 
het realiseren van het vrijwilligersbeleid, 
door t.z.t. de contactpersonen van de 
diverse werkgroepen uit te nodigen voor  
bespreking van de uitvoering van het beleids/
waarderingsplan. 

Parochiebestuur en Werkgroep 
Vrijwilligersbeleid van de H. Willibrordus.

Nelly Janssen – de Kooning

TERUGBlIK En VooRUIT KIJKEn
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Beste medeparochianen,

Nu ik samen met mijn vrouw Maatje 
afscheid heb genomen als koster en 
mijn vrouw tevens als bloemenmeisje 
willen wij jullie heel hartelijk danken 
voor het vertrouwen wat wij hebben 
mogen ontvangen als vrijwilligers in 
de Basiliek. 

Gedurende 10 jaar hebben wij met 
veel plezier mogen werken voor onze 
parochie. Ook willen wij u allen, tevens 
namens kinderen en kleinkinderen 
van harte bedanken voor de mooie 
en sfeervolle afscheidsviering in de 
Basiliek, de hartverwarmende woorden 

en bedankjes bij het afscheid hebben 
ons diep geraakt.

Ook wil ik vanaf deze plaats alle 
vrijwilligers veel succes toewensen met 
hun werkzaamheden, in het bijzonder 
Frank en Els die als kostersechtpaar 
onze taken overnemen.

Veel succes en van harte bedankt 
allemaal.

Jan en Maatje
Boonman Vermuë

Wat is een stadswandeling of toren-
beklimming in Hulst met toeristen 
of Hulstenaren, zonder een bezoekje te 
brengen aan de basiliek, de mooiste kerk 
van Nederland? Dan is zo’n rondleiding 
door een stadsgids eigenlijk niet helemaal 
compleet. Het voelt als een gezellige maaltijd 
zonder toetje. De betonnen torenspits is 
wel een verhaal apart. De vorm en de 
geschiedenis van de spits kun je van buitenaf 
nog uitleggen, zelfs vanaf de stadswallen. 
Fraai zijn de gezegden over de basiliek en 
de moderne spits: Het is net een grand 
old lady met een nieuwe hoed of . . . . het 
koude beton van de toren maakt onze harten 
warm. Iedere keer bij het binnentreden van 
de basiliek met een groep mensen valt op, 
dat er iets gebeurt in de groep. Volwassenen, 

maar ook kinderen worden meer ingetogen 
en luisteren aandachtig naar de geschiedenis 
van het kerkgebouw. Zij genieten van de 
sacrale sfeer, het licht door de ramen, het 
kaarslicht en de stilte die er heerst.

Velen komen nog eens terug in de basiliek 
om op hun gemak de mooie informatie-
panelen te lezen en de glas-in-loodramen 
te bezichtigen. Of op zondagmiddag in de 
zomermaanden een bezoek te brengen aan de 
door toezichthouders opengestelde koorkerk 
en Librije. Ook worden regelmatig kaarsen 
opgestoken voor een intentie en wordt een 
uiting van lof in het boek geschreven. Wat 
hierboven vernoemd is, kan natuurlijk alleen 
maar gebeuren, omdat vele vrijwilligers 
iedere dag de basiliek openhouden (op 

verzoek doen de sleuteldragers dat weleens 
extra buiten sluitingstijd), schoonmaken, 
versieren met bloemen en onderhoud 
plegen door het dreamteam/klusclub. Op de 
achtergrond werken 300 vrijwilligers om het 
kerkgebouw in stand te houden. 

Dan mag een stadsgids toch wel eens 
dankjewel zeggen voor de mogelijkheid, die 
elke dag van het jaar geboden wordt, om zijn 
stadswandelingen en torenbeklimmingen 
compleet te maken met een rondgang in 
de basiliek. Zeker op het eind van het jaar 
2011, het jaar van de vrijwilliger. Baseliekale 
vrijwilligers, nogmaals hartelijk dank en een 
voorspoedig 2012

Jan Rubbens, stadsgids Hulst

IPV ooST zEEUwS VlAAnDEREn
clUSTER nooRD  Kloosterzande/Ossenisse • Lamswaarde • Terhole

Plaats: Dorpshuis Hof Ter Nesse te Ossenisse 
- aanvang: 14.00 uur

Deze traditionele kerstmiddag is voor 
iedereen gratis toegankelijk van jong tot 
oud. Het samen-zijn en het samen-zingen 
van kerstliederen rondom de oude kerststal 
met zijn mooie beelden komt op de 1e 
plaats. Daarnaast heeft het Kerstcomité, 
zoals ieder jaar, weer geprobeerd een 
aantrekkelijk programma te verzorgen.

De bekende groep/band Semper Gaudete 
uit Clinge zal onder begeleiding van 
accordeonmuziek een muzikaal optreden 
verzorgen. Het programma bestaat verder 

uit een kerstoverweging verzorgd door pastor 
Ralf Grossert, gedichten en het samen zingen 
van kerstliederen.

De koffie of thee met kerststol in de pauze 
wordt u door het Kerstcomité aangeboden.
U bent hierbij van harte uitgenodigd!

Het Kerstcomité Ossenisse

Kerststal Ossenisse

“KInDJE wIEGEn” In DE 
BASIlIEK  VAn hUlST

Ook dit jaar, staan wij, de 
werkgroep “kindje wiegen”weer 
in de startblokken om op 25 
december eerste kerstdag om 
15.00u het heuse kerstspel op te 
voeren samen met de kinderen en 
een echte Jozef, Maria en kindje 
Jezus. We nodigen jullie allemaal 
uit om te komen kijken, luisteren en meezingen!!

Dus papa’s, mama’s, opa’s en oma’s: schrijf deze 
datum alvast in uw agenda! Op 25 december is 
de basiliek vanaf 14.30u open. Wij hopen u allen 
weer te zien. 

Tot Dan!!!

RonDlEIDInGEn In DE BASIlIEK VAn hUlST In 2011

KERSTMIDDAG “RonD DE KERSTSTAl”
oP zonDAG 11 DEcEMBER 2011

Deze traditionele kerstmiddag is voor 
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Deze benefietdag bestond uit een drietal 
activiteiten: 
1) het beklimmen van de toren tot aan 

de restauratiewerkzaamheden op 30 
meter hoogte met gebruikmaking van de 
bouwlift of via de ladders, 

2) gelegenheid om geld te doneren en 
3) ‘s avonds optredens van Ed Steijns, Hava 

Naguila en AMBRAS, met een grote 
verloting en een collecte.

Er hadden zich vooraf meer dan 120 mensen 
aangemeld om de toren te beklimmen. Het 
weer was helder, zodat men de restauratie 
van nabij kon aanschouwen en tevens de 
wijde omgeving kon zien en de schepen op 
de Schelde kon zien varen. Vanaf 12.45 uur 
stonden de eersten al te wachten tot er gestart 
werd. Vanaf dat moment (13.00 uur tot net 
na 16.00 uur) is de bouwlift bijna constant 
in beweging geweest om groepjes mensen 
naar boven en naar beneden te brengen. 
Daarnaast waren er  groepjes mensen die 
vanaf de begane grond met ladders naar 

boven gingen, al dan niet onder begeleiding 
van Jo de Koster (bouwkundig adviseur 
kerkbestuur), die evenals de mensen van 
Aannemingsbedrijf Leenhouts enthousiast 
vertelden over de verschillende aspecten van 
de restauratie. Daarnaast hebben meerdere 
mensen zich  spontaan in de loop van de 
middag aangemeld om ook de toren te 
beklimmen. Zo ook een welpengroep van 
Scouting.

Door Manuel Eijsackers zijn op verzoek 
van het kerkbestuur foto’s en filmbeelden 
gemaakt, die later verwerkt worden tot een 
CD/DVD. In de kerk was er gelegenheid om 
geld te doneren ten bate van de restauratie van 
de kerktoren. Men kon daar naam en adres 
en het bedrag wat men wilde doneren op een 
formuliertje schrijven. Deze formuliertjes 
worden later verzameld en ingepakt in een 
loden rol, welke rol in de toren wordt 
ingemetseld, zodat ons nageslacht kan zien 
wie o.a. de weldoeners van deze restauratie 
zijn geweest. De gelegenheid  tot doneren 
werd ook geboden tot voor aanvang van 
het avondgedeelte. Vanaf 18.00 uur werd 
het podium opgebouwd en na het testen 
van licht en geluid, opende Jo Collet deze 
benefietavond met een welkomstwoord aan 
alle aanwezigen, aan de artiesten en aan de 
sponsoren om 19.30 uur.
Hava Naguila beet het spits af, gevolgd door 
enkele verhalen uit onze streek verteld door 
Ed Steijns en een optreden van AMBRAS. 
In een korte pauze, waarin gelegenheid 
was iets te drinken en loten voor de loterij 
verkocht werden, even kwam wethouder 
van Driessche, die namens de gemeente 
Hulst meedeelde dat de Cultuurprijs van 
de gemeente Hulst was toegekend aan 
AMBRAS. Na een 2e optreden van Ed 
Steijns, Hava Naguila en AMBRAS, werd de 
verloting aangekondigd.

Er waren mooie prijzen geschonken: 
2 ballonvluchten geschonken door de fam. 
Verbist uit Vogelwaarde; 
2 sinanappelboompjes geschonken door de 
fam. van Assche uit Kloosterzande; 
8 schilderijen gemaakt door kinderen die 
dit jaar gevormd zijn, geschonken door het 
kerkbestuur; 

4 levenmiddelenpaketten + drank geschon-
ken door Emté Supermarkten, terwijl 
de loden rol geschonken werd door 
Loodgietersbedrijf Buijsse en van Pamelen.
 
Na de trekking van de loterij, gedaan door 
de kinderen Verbist, als sponsor van de 
ballonvluchten, sloot Jo Collet deze dag 
met een dank je wel voor de mensen van 
Hava Naguila, Ed Steijns en de mannen 
van AMBRAS. Aangezien alle artiesten 
belangeloos optraden, werd een rode roos 
aangeboden.

Na de sluiting van deze avond, werd de 
kerk opgeruimd en terug aangekleed, 
want op zondagmorgen was er weer een 
Eucharistieviering. Tevens werd de opbrengst 
van de collecte, de opbrengst van de drankjes 
en de ontvangen donaties geteld.
Aan rechtstreeks ontvangen donaties werd 
ontvangen: e1377,50 terwijl een tweetal 
bankoverschrijvingen werden toegezegd 
t.w.v. e1500,-
Opbrengst drank en collecte 845,--
Voorlopig totaalbedrag e3722,50
Een prachtig resultaat, met dank aan de vele, 
vele gulle gevers. Telling van de ontvangen 
gelden door de penningmeester, bracht aan 
het licht dat er nog meer geld was opgehaald.
Het eindbedrag is e4.147,30.

Voorwaar een prachtig resultaat, waar menig 
parochie jaloers op kan zijn.

Kloosterzande, 24 oktober 2011.

Het kerkbestuur van parochie Ter Duinen/
St. Martinuskerk;

J. Collet, vice voorzitter
W.P.A. de Bakker, secretaris
A. Roctus, penningmeester
mevr. M. Janse-Menu, bestuurslid
mevr. I. van Kerckhoven, bestuurslid

BEnEfIETMIDDAG En AVonD 22 oKToBER 2011

Dhr. Klijberg heeft te kennen gegeven 
dat hij wegens verhuizing niet meer zijn 
medewerking aan de Aktie Kerkbalans kan 
verlenen. 

Oorspronkelijk kwam hij uit het Brabantse 
en gaat nu na 18 jaren in Hulst te hebben 
gewoond, terug naar zijn geboortestreek. 
Een zestal jaren heeft Dhr. Klijberg 

meegewerkt aan Aktie Kerkbalans. De 
eerste jaren nog volgens de intensieve 
methode, brieven bezorgen en later het 
antwoord weer ophalen. Voor al deze jaren 
van trouwe medewerking willen we Dhr. 
Klijberg van harte bedanken. Hijzelf gaf 
te kennen zonder veel ophef afscheid te 
willen nemen. De werkzaamheden zijn zo 
miniem geweest, aldus Dhr. Klijberg, dat 

een gesprekje met hem meer dan voldoende 
was.
 
We hebben hem namens het parochiebestuur 
en de stuurgroep Aktie Kerkbalanss een 
voorspoedige verhuis en een prettig verblijf 
in het Brabantse toegewenst.
 
Leon Kerckhaert (coörd. Aktie Kerkbalans).

AfSchEID MEDEwERKER AAn AKTIE KERKBAlAnS
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IPV ooST zEEUwS VlAAnDEREn
clUSTER ooST  Clinge • Graauw • Nieuw-Namen

Op kermiszondag 11 september werden 

Ruben Vercruyssen en Nathan van de Walle 

gehuldigd om hun 5 jaar misdienaar zijn. Uit 

handen van pastor Ralf Grossert mochten zij 

een oorkonde in ontvangst nemen voor hun 

5 jaar trouw misdienen.

Met een attentie van het kerkbestuur en 

applaus van de aanwezigen namen wij 

afscheid van hen.

Bedankt Ruben en Nathan voor jullie inzet 

al die jaren.

Kerkbestuur Nieuw-Namen

2011 Het jaar van de vrijwilliger! Ook in 
Clinge wil men dat jaar, waar mede door de 
restauratiewerken  aan ons kerkgebouw vaak 
een extra beroep op velen werd gedaan, in 
schoonheid beëindigen. Bij het ter perse gaan 
van deze koerier zijn de voorbereidingen 
voor de vrijwilligersavond op zaterdag 10 
december al volop aan de gang. Die avond 
beginnen we met een viering in onze kerk, 
nadien gaat het richting Malpertuus waar 
we de avond op een gezellige maar vooral 
‘speelse’ manier zullen voort zetten (meer 
willen we nog niet verklappen). 

Voor 2 vrijwilligers is het dit jaar extra 
feest; in november zijn zij reeds speciaal 

in het zonnetje gezet. Marja van Roeyen-
Willaert kreeg tijdens de viering op 12 
november van voorganger pastor Chantal 
van de Walle een eremedaille opgespeld. Dit 
voor haar verdienste gedurende 40 jaar in 
het parochieel gemengd koor ‘St. Cecilia’ en 
het Dameskoor uit Clinge. Die avond werd 
ook Jo van Vlieberghe, dirigent-organist 
van het gregoriaans herenkoor uit Clinge, 
geëerd omdat hij reeds 65 jaar kerkmusicus 
is. Marja en Jo,van harte gefeliciteerd! Helaas 
hebben we de afgelopen tijd ook ‘dankjewel’ 
gezegd tegen 2 meisjes die gestopt zijn als 
acoliet. Nena Boeykens en Hanneke de 
Cock gaven te kennis dat zij deze taak niet 
meer kunnen combineren met school en 

weekendwerk. Nena en Hanneke, bedankt! 
Het ga jullie goed!

En aan al die andere vrijwillig(st)ers, er 
zo’n 90 in totaal, bedankt voor jullie inzet 
in het afgelopen jaar. We hopen dat jullie 
nog lang deel uit willen maken van deze 
groep zodat onze parochie niet alleen een 
mooi gerestaureerd gebouw heeft, maar ook 
een actieve geloofsgemeenschap. Het werk 
dat jullie hiervoor doen is van onschatbare 
waarde!

Annemie de Loos-Brijs

VAn hARTE GEfElIcITEERD!

En DE wAARDERInG VooR DE VRIJwIllIGERS BlIJfT MAAR DUREn…
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GEDIchT  ‘VERBonDEnhEID’
Verbondenheid: met sterke
of niet zo sterke banden

vast aan anderen die jouw leven dragen;
jij draagt het hunne

en je maakt elkander tot die ene
die niet inwisselbaar het leven

eigen vormen geeft.

Hoe oud je ook kan worden,
steeds blijf je vast

aan wat je krijgt en geeft,
aan de sporen waarin je 

leerde lopen, leerde spreken.

Verbondenheid: met liefde
verder gaan dan waar de horizon

toch steeds weer wijkt;
totdat je zelf een spoor achterlaat

van wat leven kan zijn, en ademhalen.
Je kan dit enkel zien na jaren,

na wat geleefd te hebben
en geliefd te zijn.

IPV ooST zEEUwS VlAAnDEREn
clUSTER wEST Boschkapelle • Hengstdijk • Stoppeldijk

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

Als u dit leest is het jaar al weer bijna voorbij. 
Een bewogen jaar voor onze parochie. 
Allereerst het 850 jarig jubileum waar we 
het hele jaar bij hebben stil gestaan. Het is 
ook niet niks, het betekent wel dat we een 
van de oudste parochies zijn in Oost Zeeuws 
Vlaanderen. Anderzijds hebben we juist in 
dit jubileumjaar afscheid moeten nemen 
van ons zelfstandig bestaan als parochie. We 

maken nu deel uit van een grote parochie. 
Maar we hopen en daar zullen we ons ook 
voor inzetten, dat we nog vele jaren als 
geloofsgemeenschap met behoud van ons 
kerkgebouw kunnen blijven bestaan.

Wat het jubileum betreft hebben we na 
de viering met de Bisschop een aantal 
evenementen en concerten in onze kerk 
gehad. Allereerst het Midzomerfeest, het 
jaarlijks terugkerende evenement t.b.v. 
het kerkgebouw. Ondanks het slechte 
weer hebben we wederom een mooi 
financieel resultaat geboekt. Vooral de 
enorme boekenmarkt en de tweedehands 
artikelenmarkt waren weer zeer succesvol. 
In de maand juli was de kerk weer heel de 
maand open met nu, i.p.v. kunstwerken, 
een tentoonstelling van devotionalia en 
religieuze kunst. Vooral de kunstwerken van 
pastor Louis van Overloop uit Kieldrecht 
trokken veel bekijks. Maar ook de oude 
kerkboeken, prentjes, beelden, communie-
herinneringen, kunstvoorwerpen uit onze 
kerk enz. kregen veel belangstelling. In die 
maand zijn er toch zo’n 700 bezoekers 
geweest met over het algemeen alleen maar 
positieve reacties. Eind september hadden 
we een concert van de Fanfare Heikant o.l.v. 
Etien Ferket. De toeschouwers hebben erg 
genoten van deze prachtige muziek. Het was 
ook een heel mooi programma speciaal voor 
deze gelegenheid gemaakt.

Op zondagmiddag 23 oktober was Terra 
Sancta uit Lamswaarde onze gast. Vanwege 
omstandigheden stond het koor onder 
leiding van Willem de Geus die hiermee een 
voortreffelijk debuut maakte. Het was een 
prachtig sfeervol concert voor een bijna volle 
kerk. Zondag 30 oktober een concert van 
kamerkoor Hulst o.l.v. Jo Ivens een prachtig 
concert van grote klasse waar weer velen van 
genoten hebben. Op zaterdag 19 november 
was de slotviering van het jubileum jaar 
met als voorgangers deken Paul Verbeek en 
pastor Chantal v. d. Walle in samenwerking 
met de school en popkoor Together. 25 – 27 
november het Internationaal Kunstweekend 
Maar als u dit leest is dat allemaal weeral 
voorbij. Wat nog wel komt, op woensdag 
21 december om 20.00 uur een kerstconcert 
door kamerkoor Hulst. Gezien het mooie 
concert van 30 oktober belooft ook dit 
weer heel mooi te worden. En dan van 
27 t/m 30 december onze kerststallen 
tentoonstelling, geopend van 13.00 tot 
18.00 uur, die ondertussen in heel de regio 
bekent is en waar we al weer zeer veel 
toezeggingen voor binnen hebben. Ook zal 
tijdens die tentoonstelling ons nieuwe boek: 
”Hengstdijk het dorp en zijn parochie” 
worden gepresenteerd. We hopen u ook op 
een van onze laatste evenementen van dit 
jaar te mogen ontmoeten.

Jo de Cock

PARochIE h. cAThARInA hEnGSTDIJK

KInDJE wIEGEn In DE KERK TE 
SToPPElDIJK
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De KBO van Zeeland organiseerde op 27 
oktober voor Boschkapelle, Stoppeldijk, 
Hengstdijk en Ossenisse de jaarlijkse 
bezinningsdag. Een heel goede opkomst, 
waardoor je al bij voorbaat aanvoelt dat 
het een gezellige dag wordt. Zoals dat 
meestal gaat: een viering aan het begin, 
waarin de leden van onze koren samen, 
ons bidden versterken. Daarna een zeer 
verzorgde koffietafel, verkoop van loten en 
een ontspannende middag. Deze keer een 
optreden van Piet Brakman, die ons zeer 
vermaakte met zijn boeiende liedjes. De 
hele dag werd aangeboden door voorzitter 
Dorthy, het bestuur en de vele, vele 
vrijwilligers. Petje af. Pastor Ralf Grossert 
ging voor in de Woord- en Communiedienst. 
In zijn bezinningswoordje ging hij in op 
de letters K.B.O. Vooraf had hij thuis in 
een knutseluurtje de letters in het groot 
uitgetekend en uitgeknipt. Om die letters 
ging het. Heel aanschouwelijk voorgesteld 
trok dat de aandacht tot het eind. Er werd 
over nagepraat. Weet u nog waar het om 
ging? Hier kunt u het nog eens rustig 
nalezen. 

K . B.  o.
Drie letters nodigen ons uit tot bezinning. 

De K voor katholiek. Het geloof waarmee 
we opgegroeid zijn. Katholiek. De een 
misschien wat roomser dan de ander. Weer 
een ander drinkt alleen zijn koffie ‘rooms.’ 
Maar niemand van ons wil dit K missen in 
zijn leven. Het is voor ons meer dan alleen 
maar een aantekening in het doopboek. 

Katholiek zegt niet alleen iets over de 
identiteit van onze vereniging, maar is ook 
een belangrijk deel van ons leven. Het stukje 
geloof dat ons diepgang en houvast geeft. 
Geloof - ook iets waaraan we kunnen lijden, 
beslissingen en keuzes van de kerkleiding die 
we niet snappen of ondersteunen. Lijden ook 
als we zien dat de kinderen en kleinkinderen 
niks meer doen met het geloof, dat we toch 
eigenlijk door hadden willen geven.

Maar een leven zonder K? Kunnen wij ons 
dat voorstellen? Want de K heeft met de B te 
maken. B voor ‘bond’. Of: verbondenheid. 
Heeft u er weleens over nagedacht met wie u 
allemaal op een of ander manier verbonden 
bent? Familie, buren, dorpsgenoten, mede-
parochianen, mensen met wie u opgegroeid 
bent en die nog op hetzelfde dorp wonen. 
Noem je een naam dan komen meestal 
verhalen los, een hele geschiedenis...Weet je 

nog van die en die,...wat ie deed en hoe het 
afgelopen is....

Verbondenheid ervaren zoals de leerlingen 
van Emmaus die zonder het in de gaten 
te hebben met Jezus zelf onderweg waren. 
Onderweg...Ook een woord met ‘O’. KBO. 
Katholieke Bond van degenen die samen 
onderweg zijn. Nee, ik weet de ‘O’ staat 
voor ouderen. Maar wat is oud? Als je actief 
bent, een vrienden- en kennissenkring hebt, 
heb je niet zo gauw last van de leeftijd. 
(er zijn 30er’s of 40er’s die qua houding 
en denken heel oud zijn.) Oud, het heeft 
met levenservaring te maken. Mensen van 
ongeveer dezelfde leeftijd snappen elkaar, 
begrijpen hun verhalen en hebben vaak 
hetzelfde meegemaakt. Misschien dat er ook 
wat wijsheid in zit.

Als lid van de KBO kies je ervoor zin in het 
leven te hebben, een goede invulling te geven 
aan je tijd, anderen te ontmoeten,...te helpen 
waar nodig. Het laatste couplet van het 
gedicht vat het mooi samen: ‘Verbondenheid 
met liefde....je kan dit enkel zien na jaren, 
na wat geleefd te hebben en geliefd te zijn.’ 
Amen.

DE KATholIEKE BonD VAn oUDEREn zEElAnD

‘Vol verwachting klopt ons hart’. Ja, een 
liedje dat ons doet denken aan begin 
december. We kunnen er niet omheen 
als je de pepernoten in de winkels ziet en 
de speelgoedboeken in de brievenbussen 
vallen. Maar vol verwachting was ook 
Maria, ze was zwanger van een heel 
bijzonder kind. En vlak voor de geboorte 
van haar kind moest ze een lange reis 
maken. Gelukkig was Josef er om voor 
haar te zorgen.
Het verhaal over de nacht waarin Jezus 
geboren werd is al heel oud en toch 
vertellen we het ieder jaar weer. Ook in 
de kerk van Koewacht is iedereen welkom 

om naar dit verhaal te luisteren. Tijdens 
de kerkdiensten en voor de allerkleinsten 
is er het Kindjewiegen. Op zaterdag 24 
december om 16.00 uur staat de kerk 
van Koewacht open voor alle kinderen, 
papa’s, mama’s, opa’s en oma’s die naar 
het kerstverhaal willen luisteren. Er wordt 
niet alleen verteld, maar het kinderkoor 
‘Goed Gestemd’ zal als levende kerststal 
het verhaal uitbeelden. Het geheel duurt 
maar een half uur en na afloop is er voor 
iedereen iets lekkers.
Bij ons is er altijd plaats in de herberg.

(Gonnie de Ruiter)

oP wEG nAAR KERST
Vaak hoor je mensen na de mis met Kerstmis 
zeggen: ‘Het was een mooie dienst, het koor 
zong prachtig en de fanfare speelde mooi, 
maar we konden zo weinig meezingen. En 
mensen, daarom hebben wij besloten om 
op zondagmiddag 18 december om 14.30 
uur een blijde samenzang, op weg naar Kerst 
te organiseren. Het Seniorenkoor en het 
St.-Ceciliakoor hebben hun medewerking 
toegezegd, maar toch willen wij de nadruk 
leggen op samenzang.

We willen u die middag uitnodigen om 
samen de kerstliederen te zingen die u allen 
zeer bekend zijn. Wij willen ervoor zorgen 
dat we in ongeveer een uurtje tijd door 
middel van zang, een kerstverhaal en een 
paar gedichten met een blij gevoel naar het 
naderende kerstfeest uit kunnen kijken. Wij 
doen ons best om er iets van te maken en 
hopen erop dat u komt zingen, want…hoe 
meer stemmen, hoe mooier het klinkt. Wij 
verwachten u en….. niet alleen mensen van 
Koewacht, maar ook uit andere parochies 
zijn van harte welkom.      

(De liturgiegroep)

KInDJEwIEGEn In KoEwAchT

IPV ooST zEEUwS VlAAnDEREn
clUSTER zUID Heikant • Koewacht • St. Jansteen
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Geslaagde mosselavond  
voor de heikantse kerk
Op zaterdag 8 oktober hadden we weer onze 
jaarlijkse mosselavond. Dit gebeuren vindt 
plaats onder auspiciën van de stichting die 
zich inzet voor behoud van de Heikantse 
kerk. Het was al weer voor de 14e keer dat 
dit plaatsvond en ook nu weer onder leiding 
van Jet Verdurmen. Zij klaart dit karwei met 
hulp van een tiental vrijwilligers. 
In de prachtig vernieuwde en vergrote zaal 
van het café hebben ongeveer zestig  mensen 
weer eens zalig  kunnen genieten van lekker 
klaargemaakte mosselen. “Onbeperkt” mos-
selen eten voor een bescheiden bedrag en 
als toegift twee gezellige tombola’s met 
een fantastische hoeveelheid prijzen. Geen 
wonder dat we van een geslaagde avond 
mochten spreken;  alleen tevreden gezichten 
hebben we gezien. 
Om nog meer mensen van onze mosselen 
te kunnen laten genieten en uiteraard ook 
om zoveel mogelijk geld bij elkaar te krijgen 
voor onze kerk willen we volgend jaar de 
zaal helemaal vol krijgen. We vieren dan ons 
derde lustrum en daarom willen we dan eens 
extra groot uitpakken. We zullen u daarover 
tijdig informeren.
K. Martinet

Een voormiddag op het heikantse kerkhof
Niet voor een bezoek aan een overleden 
dierbare, maar om het ongewenste groen 
op ons kerkhof te lijf te gaan met de kapper 
en de rijf (ofwel de hak en de hark) stond 
ik op woensdag 12 oktober om half negen 
bij de kerkhofpoort. Ik was geronseld door 
koster Eduard, die een briefje in de bus had 
gestopt. Het is namelijk zo dat Eduard een 
dag uitzoekt als het niet regent, dus lang van 
tevoren kun je dit niet afspreken.

Het was voor mij de eerste keer. De avond 
daarvoor had ik de juiste kapper uitgezocht,  
en deze goed geslepen,  gewet, blinkend 
geschuurd en in de olie gezet.  Niet goed 
wetend wat mij daar te wachten zou staan 

had ik gekozen voor een breed exemplaar 
met een stevige steel. Gelukkig maar, want 
het bleek dat er geen groot onkruid stond, 
maar wel veel klein grut. Het komt er dan 
op neer dat je eigenlijk  de grond overal 
oppervlakkig moet losmaken.  Met de rijf 
wordt de grond daarna rul gemaakt en vlag 
gelegd. 

Niet iedereen bleek op het (voor sommigen 
vroege) tijdstip van half negen al present. 
Maar uiteindelijk  waren we dan toch met 
zijn achten (mannen, want vrouwen waren 
er niet bij): Koster Eduard, Gerard (onze 
hulpkoster), Piet, Bèr, Benny, Fons, Frans  
en ondergetekende. Van de vaste ploeg 
van twaalf hadden er vijf helaas verstek 
moeten laten gaan, dus het zou nog een heel 
karwei worden om de klus voor twaalven te 
klaren, maar we spuwden in onze handen en 
begonnen er aan. 

We startten aan de punt van het kerkhof, 
tegenover het voormalige Wemolin, en 
trokken van daaruit naar het westen.  Voor 
mij als nieuweling was het even zoeken om 
al kappend mijn draai te vinden tussen al 
die zerken. De taakverdeling was op zijn 
Heikants: “Gewoon beginnen, ge ziet maar.”
Het bleek nog een heel karwei te worden, 
want het Heikantse kerkhof is wel 200 m 
lang. De grote paden mochten niet gekapt 
(anders wordt er door de dames gereclameerd 
dat ze vuile voeten krijgen) maar de kleine 
paadjes en alle stroken  rondom de zerken 
moeten 100% meegepakt worden. En dan 
merk je pas hoeveel graven er inmiddels 
geruimd zijn. Want ook die kale en lege 
plekken moeten meegeschoffeld worden. De 
jas kon dus na enige tijd uitgedaan worden.  
Nu staat Heikant bekend om zijn lichte 
zandgrond, maar hier en daar is er ook klei 
opgevoerd, vooral aan de oostkant. Dat is niet 
de prettigste grond om te bewerken, zeker 
niet als die stevig vastgetrapt is. Gelukkig 
werd de grond verderop zanderiger en daar 
ging het veel beter. Behalve op die plekken 
waar veel keien in de grond achtergebleven 
waren. Wellicht zijn deze afkomstig van 

geruimde graven?  Hierdoor gaat wel binnen 
de kortste keren “het scherp” van de kapper 
af.  Om geen “bleinen” (blaren) in je handen 
te krijgen moet je de steel in je handen op en 
neer laten gaan, wist Gerard ons te vertellen.
Bèr is een echte technieker en hij blijkt een 
apparaat uitgevonden te hebben om ons 
werk te verlichten. Het is een soort kruising 
tussen een “ritsapparaat” (een soort rijdende 
schoffel) en een ouderwetse  kooigrasmaaier. 
Al rijdend wordt er geschoffeld en de losse 
grond wordt verkruimeld door de rollen. 
Vooral op lichte en droge grond liet dit 
apparaat “schoon werk” achter.  (Zie foto.)
Al werkend verdwijnt langzamerhand het 
besef dat je op een speciale plek bezig bent. 
Dan komen ook de gesprekken op gang 
en dan kan er af en toe ook eens gelachen 
worden en dat is maar goed ook.

Het vaste lichtpunt voor de kerkhofbrigade 
is de koffie (voor mij thee) bij Thea die in 
de pastorie woont. We mochten zelfs in de 
beste kamer aan de grote tafel. (Uiteraard 
wel de vuile schoenen en laarzen buiten 
achter laten.) Niet alleen de koffie, maar 
ook de twee zelfgebakken cakes smaakten 
geweldig. (Dank je wel Thea.)

Hierdoor konden we er weer vol tegenaan en 
inderdaad, om tien voor twaalf, was de klus 
geklaard en konden we naar huis. Precies op 
tijd, net voor de regen. Lichtelijk vermoeid, 
maar met het prettige gevoel dat we toch 
weer een proper kerkhof achter ons gelaten 
hadden. Van groot belang, zeker omdat het 
binnenkort weer “Heikant Kermis” is . Op 
maandag, na de mis voor de overledenen, 
trekt immers een hele stoet mensen naar het 
kerkhof om hun dierbaren te gedenken. 
Wie ook eens lekker met een ploegje in de 
buitenlucht bezig wil zijn kan zich te melden 
bij koster Eduard Strobbe.

K. Martinet

In MEMoRIAM hUlPKoSTER  
GERARD VAn wAES

Gerard was sinds een jaar of tien de gewaardeerde rechterhand van koster Eduard 
Strobbe. Ondanks zijn wat broze gezondheid, kwam zijn heengaan op 78-jarige leeftijd 
toch volslagen onverwacht. Gerard liet verstek gaan bij het luiden van de klok voor de 
speciale kermisdienst op maandag in de Heikantse kerk, een jaarlijks hoogtepunt voor 
onze parochie. Bij deze dienst zit de kerk altijd vol, omdat men vanouds in Heikant 
gewend is om op deze dag, eind oktober, de doden te gedenken. Gerard had tijdens het 
schoonmaken van de kerk nog gezegd dat de kerk moest blinken voor “de kermis”! Gerard 
was een man met groot plichtsbesef. Nog tijdens de mis heeft men Gerard gevonden in 
zijn bed, maar bleek toen reeds overleden te zijn. We zijn Gerard zeer erkentelijk voor wat 
hij allemaal heeft gedaan. En natuurlijk laat hij een grote leegte achter.

K.M. 
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Rond het jaar zeshonderd komt de kerstening 
van Vlaanderen op gang; er worden 
bisdommen gesticht en vanuit kloosters in 
Frankrijk en Engeland komen zendelingen 
naar onze streken, zoals Amandus, Eligius en 
Willibrordus. Zeeuws-Vlaanderen bestond 
toen uit onontgonnen gronden, schor- en 
veenmoerassen, bossen en heidevelden en 
was dun bevolkt. Vanuit de opdracht om 
God te zoeken ‘in stilte en werken’ trokken 
de kloosterlingen naar deze streek. Zij 
begonnen met bijna enkel menskracht aan 
het moeizame en vaak gevaarlijke werk van 
het bedijken, inpolderen en land in cultuur 
brengen. Na verwoestingen, overstromingen 
en oorlogsgeweld kon men vaak opnieuw 
beginnen. De bevolking groeide met het 
nieuwe land mee. Rond 1100 ontwikkelden 
zich de bestuurs- en rechtsgebieden. In 1250 
waren de meeste parochies gesticht. Een deel 
van de landopbrengst was eeuwen lang een 
bron van inkomen voor de kloosters.
Indrukwekkend is de rij met kloosterordes 
die in die lange tijd mensen inzetten om deze 
streek tot welvaart te brengen. Genoemd 
moeten worden: de Benedictijnen en hun 
lekenbroeders van de abdijen St. Pieter en 
St. Baafs, de Norbertijnen van Drongen, de 
Cisterciënzers met hun uithoven in Cambron, 
Baudelo en ter Doest en de Cistercienzerinnen 
van Cîteaux. Minderbroeders stichten 
gasthuizen en hospitalen. Dominicanen en 
Premonstratenzers kregen de bestuurlijke 
leiding. 
Tussen 1530 en 1560 ontstaat het 
protestantisme. Godsdienstoorlogen bepaal-
den het beeld van streek meer dan een 
eeuw lang. Vanuit de Klinge verzorgden 
Minderbroeders en Recollecten in schuur-
kerken het pastoraat. Later kwamen 
er ook Kamelieten en Kapucijnen bij. 
Rond 1800 trekken bijna alle kloosters 
zich terug. Begin 1900 kwamen er nieuwe 
kloosters. Franciscanessen stichtten scholen, 
ziekenhuizen en bejaardenhuizen. Maristen 
richtten zich op het onderwijs en dragen tot 

op de dag van vandaag 
een deel van het 
parochiepastoraat. In 
hun idealen komen alle 
kloosterlingen samen. 

Anna 
De abdij Herkenrode 
in Hasselt was de 
eerste en de grootste 
vrouwenabdij van de 
Cisterciënzers in de 
Nederlanden. Abten 
uit de mannenabdijen 
bepaalden in het begin 
het beleid voor de 
vrouwen. 
Onder leiding van enkele abdissen van 
adelijke afkomst maakte men zich los daarvan  
en kregen zij een eigen juridische organisatie. 
De voortvarende zusters stichtten een abdij 
in Ter Hagen tussen Koewacht en Axel. Deze 
vrouwen deden alles zelf; van het inpolderen, 
land cultiveren, hospitalen opzetten, tot het 
bouwen van een molen toe. Meerdere delen 
in het land van Hulst zijn door hun werk 
geworden tot waardevolle gebieden. Tijdens 
de reformatie verdwenen zij uit deze streek. 
Eén van de eerste abdissen had haar naam 
verbonden aan de heilige Anna, de moeder 
van Maria. Anna betekent geschenk van 
God. 

Benedictus van nursia, 480 – 547
Paus Gregorius begint zijn verhaal over 
Benedictus zo: “Er leefde eens een man 
van eerbiedwaardige levenswandel, naar 
begenadiging zowel als naar naam een 
Gezegende.” Het Latijnse woord voor 
‘gezegende’ is benedictus. Benedictus kwam 
als student uit een aanzienlijke familie in 
Rome in contact met zedenverval. Geschokt 
besloot hij de wereld de rug toe te keren 
en God te zoeken in de eenzaamheid en 
wildernis. Spoedig daarna sloten enkelen zich 
bij hem aan en daaruit groeide een klooster. 

Benedictus schreef de kloosterregel, waarvan 
de basis nu nog bestaansrecht heeft. Deze 
regel kenmerkt zich door matigheid, tucht 
en een strak tijdschema. Alle menselijke 
activiteiten moeten ter ere van God worden 
verricht. Daarvan is de spreuk ‘ora et labora’ 
afgeleid: ‘bid en werk’. Zo goed als elke 
kloosterorde heeft directe of indirecte lijntjes 
naar Benedictus.

Doorheen deze Anna en Benedictus kunnen 
alle kloosterlingen die naamloos en roemloos 
zijn gegaan en gekomen worden geëerd. Zij 
die met opgetrokken habijt door de polders 
trokken verdienen veel dankbaarheid. Nu 
de parochies in Oost Zeeuws-Vlaanderen 
worden samengevoegd tot één parochie 
ligt er een kans om daadwerkelijk die 
dankbaarheid uit te drukken door de nieuwe 
parochie naar hen te noemen. Het zou heel 
mooi zijn als de gemeenschap verder zou 
gaan onder naam: Parochie van de Heiligen 
Anna en Benedictus. De naamdag van de 
heilige Anna is 26 juli, die van de heilige 
Benedictus 11 juli. We krijgen er dan een 
heel leger voorsprekers bij en meteen een 
doel voor vele jaren: bidden en werken.

Omer Calle.

VEERTIEnhonDERD JAAR BIDDEn En wERKEn

nIEUw URnEnVElD
Het nieuwe strooiveld, 
tegenover het kruis-
beeld op het kerkhof, 
is inmiddels al enige 
tijd in gebruik. Het 
parochiebestuur heeft 
besloten om hier een 
urnenveld voor onge-
veer 75 plaatsen in te 
richten. De obelisk 
voor het aanbren-
gen van de naam-
plaatjes (zie foto) is 
enkele weken geleden 
geplaatst.

AfSchEID AlBERT coonE
Hij is als vrijwilliger bij de onderhoudsgroep van 
het kerkhof begonnen in november 1993 en was 
een van de trouwste medewerkers op de eerste 
dinsdag van de maand. De groep zal moeten 
uitzien naar een nieuwe ‘fluitist’, want hij gaf het 
signaal als er na de koffiepauze weer begonnen 
moest worden. Zijn belangrijkste bijdrage was 
het grasmaaien. Als gevolg van de achteruitgang 
van de gezondheid van zijn echtgenote moest hij 
de laatste  paar jaren steeds vaker verstek laten 
gaan en om die reden heeft hij ook afscheid 
moeten nemen.
Het parochiebestuur dankt Albert bijzonder 
hartelijk voor al het werk dat hij heeft verricht 
en wij hopen dat hij nog een aantal jaren, samen 
met zijn echtgenote, van zijn pensioen mag 
genieten.



VooR IEDEREEn EEn zAlIG 
KERSTfEEST

En EEn GEzEGEnD 2012

Foto’s verzameld door e. Prince


