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TEn GElEIDE

December feestmaand. Eerst is er Sinterklaas, 
een feest voor klein en groot. Piet gooit 
de cadeautjes voor de kleintjes “door de 
schoorsteen” en voor de groten is er de 
surpriseavond met kleine en grote presentjes, 
hier en daar een leuk gedichtje met wat 
“steekjes onder water” etc. Een gezellig 
samenzijn met familie en vrienden.
Zo zoetjes aan begint ook de Advent. Tijd 
voor bezinning op weg naar het feest van 
Kerstmis. Het feest dat we vieren naar 
aanleiding van de geboorte van Christus, 
die naar de aarde gezonden is door God 
voor vrede en liefde bij de mensen. De 
meeste mensen gaan naar de kerstviering 
in hun kerk om er, samen met anderen, 

de kerstgedachte weer zin te geven en na 
te denken over vrede, liefde, respect en 
verdraagzaamheid voor elkaar.

Zoals we zien een mooie tijd om te ontdekken 
dat we er niet alleen voor onszelf zijn, maar 
dat andere mensen ook heel belangrijk zijn 
in ons leven.
Daarom zou het een echt Nieuwjaar zijn als 
we zouden proberen met een klein gebaar en 
een simpele handdruk heel ons hart in dit 
nieuwe jaar te leggen.
Wij hopen dat het nieuwe jaar u leidt op de 
weg van vrede en diep geluk. 

De redactie

Op de radio klonk het lied: zing, vecht, 
huil, bid, lach, werk en bewonder - niet 
zonder ons. Bezig met de voorbereidingen 
voor Kerstmis begon de werkelijke betekenis 
hiervan door te dringen toen ik aan de 
kerststal dacht en aan de samenleving, 
waar het voor velen niet mee valt om zich 
staande te houden. Sommigen onder ons 
slaan gezamenlijk de handen ineen, anderen 
doen heldhaftig een poging om het alleen te 
redden en dat aan de buitenwereld niet te 
laten zien. Het Kind in de kribbe, als we daar 
in stilte naar kijken en ons hart openstellen 
voor wat Hij ons zeggen wil, kunnen we 
horen dat ook in Zijn gedachten de tekst 
van dit lied een grote rol speelt. Is het niet 
juist Hij degene, die deze woorden in onze 
wereld gebracht heeft en die ons er steeds 
van probeert te doordringen dat we niet 
zonder Hem hoeven te vechten en te lachen 
en te huilen...
Niet zonder ons, dat houdt ook in, dat 
we af en toe ook onze eigen deur moeten 

openmaken naar anderen toe, hun toegang 
moeten geven in onze belevingswereld om te 
ontdekken dat er nog steeds mensen bestaan 
die met ons willen vechten en lachen en 
huilen. Zoals ook anderen mogen ontdekken 
dat zij op onze steun kunnen rekenen... Als 
we de komende dagen naar het Kind in de 
kribbe kijken, dan hoop ik dat we in de stilte 
Zijn woorden kunnen verstaan.

Waar zoek je toch naar de Kerstgedachte?
In die winkel met allemaal mooie dingen?
Er staan koren Kerstliedjes te zingen
over herders, wijzen en over een Kind
dat lang geleden werd geboren in een stal

Toch is die Kerstgedachte niet ver weg
Het gaat gewoon overal met je mee
Want het zit genesteld in je eigen hart.

Zalig Kerstfeest.

Pastor Chantal van de Walle

 KERST 2012

Een man en een vrouw gaan langs de wegen
De lucht is koud, de wind zit tegen
Geen Dickens-sfeer, geen welbehagen
En af en toe hoor je haar vragen
Met zachte stem:
Is het nog ver naar Bethlehem?
Ja, ‘t is nog ver naar Bethlehem
 
Opnieuw een jaar van vluchtelingen
Die schamel langs de wegen gingen
Opnieuw een jaar van oorlogsrampen
Van hongersnoden en van kampen
En requiem.
Is het nog ver naar Bethlehem?
Ja, het is nog ver naar Bethlehem

Van de verloren Hof van Eden
Naar de onmogelijke vrede
Zo trekt de mens over de wegen
En soms komt hij die ezel tegen
 
Met haar en hem
Is het nog ver naar Bethlehem?
Ja
Ja
Het is nog heel ver naar Bethlehem 

Ivo de Wijs

onDERWEG
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Dit nieuwe werkjaar is al volop aan de gang 
en u hebt van mij nog niets gehoord. Toch 
staan er al wat activiteiten op touw voor dit 
werkjaar zoals u hieronder kunt zien. Zoals 
bekend gaat de theologie cursus in Goes 
verder, waar ik maandelijks een avond les 
geef in dogmatische theologie (inleiding). In 
de advent geven pater Joop Reurs en ikzelf 
een adventsavond op dinsdag 11 december 
2012 in ´t Heiken op de Heikant. 
Verder geef ik op 15 januari 2013 een avond 
over spiritualiteit van de Woestijnmoeders 
in het Leerhuis in Kloosterzande. Met pater 
Joop Reurs worden verder drie avonden 
gegeven in de vastentijd in ´t Heiken op 
de Heikant namelijk op 5/12/19 maart 
2013. Op 8 april gaat er een studiedag 
door over de Woestijnmoeders in de Oude 

Abdij te Kortenberg bij Leuven. Op 25 tot 
26 mei 2013 gaat een bezinningsweekend 
in ´De Bron´ (zusters van Liefde) te 
Lovenjoel bij Leuven door met als thema de 
Woestijnmoeders en op 20 tot 22 september 
2013 is er een bezinningsweekend in Hof 
Zevenbergen te Ranst (bij Antwerpen) over 
Apocalyptiek in het Nieuw Testament.

U kunt zich voor inschrijvingen wenden 
tot de diverse retraitehuizen en tot mijn 
collega´s. In de hoop u hiermee van dienst 
te zijn, dank ik u voor uw belangstelling en 
hoop u te mogen verwelkomen op een van 
deze activiteiten. 

Pastor N.J. Polet

DE MISDIEnaaRS REIS
Het was zondag 16 september en alle 
misdienaars mochten op reis. We moesten 
al vroeg bij de bus verzamelen. Met de 
bus gingen we naar het Zwin, dat was echt 
heel leuk. We kregen een rondleiding,  het 
was lekker blubberig. De meneer van de 
rondleiding  was erg aardig maar ook grappig. 
Daarna gingen we naar de Boerenhoeve 
in Nieuwvliet. In de Boerenhoeve kon je 
abseilen en boompje klimmen. Het was er 
super gezellig maar ook spannend. Ik vind 
het wel stoer van mezelf dat ik van 12 meter 
naar beneden ben gesprongen. Gelukkig 
zat ik goed vast en kon er niets gebeuren. 
’s Middags kwam pastor Ralph nog kijken. 
Die moest erg om ons lachen, want die 
heeft altijd plezier met ons.  Aan het eind 
van de middag kregen we nog frietjes met 
mayonaise. Daar hadden we natuurlijk, na 
al dat sporten, wel erg veel zin in.
Lieve juffen van de misdienaars, héééél erg 
bedankt voor de leuke reis. Ik vond het 
super.

Groetjes Eva den Exter

Zondag 16 september was het weer zover, de 
jaarlijkse activiteit voor de misdienaars. Dit 
jaar werd gekozen voor ons eigen Zeeuws-
Vlaanderen. ’s Morgens vroeg verzamelden 
de misdienaars uit de verschillende parochies 
bij  den Dullaert en om half 9 vertrok 
de bus richting natuurreservaat het Zwin 
in Knokke. Dit ligt vlak aan de kust en 
strekt zich uit over het Nederlands-Belgische 
grensgebied. Daar aangekomen was het even 
schrikken, omdat men dacht dat we pas een 
uur later zouden komen, maar het werd 
snel opgelost en in 2 groepen trokken we 
de slikken en schorren in. Onze groep koos 
voor de moddertocht en de andere groep 
voor de “schone” tocht. Onderweg werd er 
door de gidsen van alles en nog wat uitgelegd 
over het ontstaan van het Zwin en de vogels 
die er leven. Toen we in het park kwamen 
hadden we al een groot aantal ooievaars 
gezien, die in grote nesten op de daken 
zaten. Na de mooie wandeling en geploeter 
door de modder  kwam iedereen weer bij 
de verzamelplaats aan, al dan niet onder de 
modder en gingen we picknicken.

Om één uur vertrok de bus richting 
Nieuwvliet, waar we werden opgewacht voor 
het survivalprogramma van die middag.

De ene groep begon met het kruipen onder 
de grond. Er was een doolhof van gangen 
gemaakt onder de vloer waar je alleen maar 
op je buik of knieën door kon kruipen en 
alleen vooruit kon. Dus als je eenmaal was 
begonnen moest je wel door gaan. Alle 
sportievelingen kwamen op den duur weer 
boven water, blij dat ze het gehaald hadden.
Ook van de tockelbanen werd druk gebruik 
gemaakt. Met een “veiligheidsbroek” aan 
konden ze naar boven klimmen, zich goed 
vasthaken en met een vaartje aan een katrol 
weer naar beneden glijden. Degenen die 
op anderen moesten wachten konden 
ondertussen klimmen op de klimwand. De 
begeleiding kon die middag lekker in het 
zonnetje op het terras zitten en heeft zich niet 
laten verleiden om te klimmen en klauteren. 
Na alle inspanning was het tijd voor een 
frietje met snack en een ijsje, waarna we 
weer richting Hulst gingen. Op deze mooie 
dag werden de misdienaars weer eens in het 
zonnetje gezet als dank voor hun inzet het 
hele jaar door. Het was een zonnige dag 
waarbij de misdienaars en begeleiding weer 
eens gezellig konden bijpraten en sporten 
met hun “collega’s” uit andere parochies.

Harriette Clyncke

VRIjWIllIGERS 
GEZocHT 

VooR KoPIEER-
WERKZaaMHEDEn

Mede door de recente samenvoeging 
van de parochies in onze regio, wordt 
er steeds vaker een beroep gedaan op de 
centrale administratie van de parochie, 
dat daardoor overbelast dreigt te worden.
We zijn daarom op zoek naar vrijwilligers 
die zouden willen helpen bij het kopiëren 
en bundelen van misboekjes, die voor 
een veelheid van diensten worden 
samengesteld. Het betreft uitdrukkelijk 
het kopiëren, niet het bewerken van de 
tekst. De activiteiten vinden plaats in 
de pastorie te Hulst, waar naast werk 
ook plaats is voor gezellig samenzijn 
met de vele andere vrijwilligers die 
daar dagelijks aanwezig zijn. Als U 
geïnteresseerd bent kunt U contact 
opnemen met het secretariaat van de 
parochie, waar U ook nadere informatie 
kunt inwinnen.

Stan Bosman.

Een hart onder de riem
Vandaag wil ik je vrolijk maken
vandaag hoop ik dat je blij kunt zijn
Vandaag hoop ik je hart te raken
Vandaag, hoop ik
dat je niet depressief meer zult zijn

Dat “kreng” dat DEPRI heet moet wijken
omdat het je alles zwart laat lijken
Huil eerst maar uit, veeg dan je tranen

Vraag ook om hulp, zodat je alles
van een nieuwe kant weer kunt bekijken

Je weet, je hebt vrienden om je heen
die vrienden houden van je
en, laten je niet alleen
NOOIT

janny hoogendam

PaRocHIanEn Van  
ooST-ZEEuWS-VlaanDEREn

EEn Hart ondEr dE riEm

REcTIfIcaTIE
KERSTCONCERT van het Kamerkoor 
Hulst o.l.v. Jo Ivens vindt plaats op 
VRIJDAG 21 DECEMBER in de Basiliek 
om 20.00 uur en niet om 14.00 uur.
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lEZInG RouWZoRG DooR 
MaRInuS Van DEn BERG oP 
DInSDaG 2 oKToBER 

Vanavond zijn er honderd aanwezigen en 

toch is ieder afscheid anders. Er bestaat geen 

érgste, voor iedereen en in iedere situatie is 

het anders, voelt het anders. Vaak is het een 

aardschok. Je komt in de kou, bent ‘verijsd’ 

en je hebt een dikke trui nodig. De trui, 

gebreid met draden van verbondenheid.

Hoe ga je om met die chaos in je hoofd, de 

chaos in je lijf? Vooral als mensen altijd weer 

zeggen, ‘Je moet flink zijn, nu heb je genoeg 

gehuild.’ Mag je het gemis voelen, het écht 

voelen? Mag je verdriet, je angst, je boosheid 

naar buiten komen? Of blijft het opgeslagen 

in je hoofd en gaat het daar vastzitten en 

krijg je rugpijn, hartklachten…? Mag het, 

ook van jezelf, vertragen, nu je moeite hebt 

met concentratie?

Omgaan met verdriet, gemis en pijn is complex 

en het is pas, door de pijn van het afscheid 

aan te raken, dat er zich wegen openen naar 

de toekomst. Rouwen is naar het verleden 

kijken en zo doorheen de herinneringen 

langzaam aan weer een toekomst opbouwen. 

Maar wat als er geen herinneringen zijn? 

Of geen goede, mooie herinneringen om 

naar terug te grijpen? Of er zijn alleen maar 

moeilijke herinneringen? Hoe pak je dan 

de draad weer op? Wat als herinneringen 

beschadigd zijn? Wat als herinneringen 

geweld in zich dragen? Verborgen geweld, 

vernedering? Het gevecht tussen de waarheid 

vertellen en loyaal zijn: ‘Heb ik mijn man/

vrouw niet te zwart gemaakt? ’Wat als je je 

geliefde al voor de dood bent kwijt geraakt 

door een hersentumor, Alzheimer, coma, 

dementie… Wat met verlies dat onderschat 

wordt? ‘Meteen vragen ze: Hoe oud was zij? 

maar moeders hebben geen leeftijd!’ Wat als 

iemand te kort heeft geleefd? ‘Och, je hebt 

je dochtertje toch niet echt gekend, je bent 

nog jong, je kunt nog meer kinderen krijgen. 

Wat met ongewenst kinderloos zijn?

Moeilijke herinneringen… aan wie kan/

durf je ze vertellen? Wie kan en wil deze 

herinneringen horen? Op zo’n moment is 

er nood aan recht doen aan de pijnlijke 

en de goede herinneringen. Beschadigde 

herinneringen maken het verlies niet minder 

heftig. Beschadigde, ernstig beschadigde 

herinneringen kunnen zo eenzaam maken. 

‘Ik weet nu definitief dat mijn moeder nooit 

meer een moeder zal zijn voor mij.’ Dan is 

er nood aan vertrouwde vrienden. Of soms 

ergens zomaar onderweg een luisterend oor 

op de trein of via het internet. 

De grote gebeurtenissen in het leven blijven. 

Het gaat niet over kalenderleeftijd, maar 

wel over wat iemand voor je betekend 

heeft, wat iemand nog voor je betekent. 

Belangrijke mensen zijn verweven met ons 

en die verwevenheid blijft ook over de dood 

heen en soms is dat lastig. Te gemakkelijk 

wordt gezegd: ‘U moet de draad oppakken’  

‘U heeft het nog geen plaatsje gegeven.’ 

Een ding kun je verwerken, afwerken, 

verplaatsen, vernietigen maar een mens niet, 

de identiteit van iemand niet en we zijn 

steeds ‘mensen in wording’.

Rouwen betekent soms ook leren 

ongehoorzaam zijn. Niet langer alleen 

luisteren naar anderen maar vooral luisteren 

naar jezelf. Luisteren naar jezelf kan heel 

moeilijk en pijnlijk zijn. We houden te vaak 

rekening met  ‘wat zullen ze zeggen?’ Anderen 

vullen voor je in hoe je moet rouwen, hoe je 

moet leven. Rouwen is opnieuw thuiskomen 

in de intimiteit van jezelf. Wie raakt jou 

nog aan? En hoe is dat? Als je de ander ook 

lichamelijk ontzettend mist, kan een diepe 

eenzaamheid je overvallen.

Rouwen kan je zo uit balans halen, 

lichamelijk maar ook in wie je bent! We 

zijn dolend, zoekend en dat maakt de kans 

op ongelukken groter. Belangrijk is het 

om te luisteren naar jezelf en aandacht te 

hebben voor je eigen tempo, hoe moeilijk 

ook. ‘Ik begin haar na 3 jaar steeds meer te 

missen, ik heb haar zo nodig.’ Denk niet 

te snel dat je abnormaal bent, of dat de 

rouwende abnormaal reageert. Rouw kan 

gecompliceerd zijn. Bij kinderen zie je soms 

bindingsangst. Durf ik het aan opnieuw 

iemand kwijt te raken? Soms kun je zelfs 

geen verbinding meer met het leven vinden.

Wanneer moet je weer gaan werken? Soms 

is het goed omwille van de vertrouwde 

structuur en soms gewoon ‘nog effe niet’. 

Vaak stuit het op onbegrip over ‘te vroeg’ 

of  ‘te laat’ gaan werken. ‘Alles is oké als 

we er hier maar geen last van hebben.’ 

Alle verhoudingen verschuiven, niets is 

nog hetzelfde. Alles is anders. En dat in 

een maatschappij waar alles ‘leuk’ moet 

zijn? Soms is het leven gewoon niet leuk, 

is het gewoon pijnlijk. Wat met Prettige 

Feestdagen? Feestdagen zijn alléén dragelijk 

als er ruimte is om te gedenken. Namen 

noemen, ruimte geven en nemen voor rouw, 

is zo belangrijk. Wie vraagt na een tijdje nog 

echt hoe het gaat?

Zo belangrijk: verhalen blijven vertellen, 

herinneringen ophalen. ‘Opa, vertel nog 

eens van papa?’ Mensen zijn niet alleen 

nabestaanden, maar ook voortbestaanden 

en bewaarders van herinneringen. Loyaal 

zijn en toch je eigen weg zoeken is hierbij 

belangrijk. Grenzen bij jezelf aangeven. Ook 

in een nieuwe relatie gaan de herinneringen 

mee en we hebben de neiging ze mooier te 

maken. Elke relatie heeft echter haar eigen 

kleur en daarom mag je ook vergelijken 

zodat wat er wezenlijk toe doet, bewaard 

blijft.

Wat is het deugddoend als er mensen zijn 

die gewoon luisteren, niet oordelen en soms 

zomaar door iets heel praktisch tonen dat 

ze er zijn (pannetje soep). Of één iemand, 

een veilige, vertrouwde vreemde, die niet 

adviseert, er niets mee moét doen maar 

die de pijn durft aankijken en het erkent. 

Mensen vooral die het met je uithouden 

zoals het nu is. En nee, lang niet iedereen 

kan praten over het verdriet, het gemis, de 

pijn. Rouwen is ook verwachtingen herzien 

‘Ik  had gedacht flinker te zijn.’ Rouwen is 

jezelf weer bij elkaar puzzelen, jezelf weer 

hervinden. En soms zo moe, zo ontzettend 

moe zijn : ‘Ik laat het maar niet merken, de 

chaos in mijn lijf, de chaos in mijn hoofd en 

hart, want anders stort hier de boel in elkaar.’ 

Een hele tijd later stort de ‘sterke’ dan soms 

toch nog in. Indrukwekkend hoeveel kracht 

er uit kan gaan van een rouwende. Mensen 

kunnen vaak meer dan anderen denken 

en soms ook meer dan ze zelf dachten.

(Verslag door het rouwzorgteam)

alTIjD IS ER WEER DIE DRaaD MET jou
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- Lezing door Evamaria Jansen “Rouwen 
doe je met elke vezel van je lichaam” op 
29 jan. 2013 om 20.00 u.in WZC locatie 
Antonius te kloosterzande.

- Theatervoorstelling door terugspeel-
theatergroep “Draad” om 20.00 u. in 
WZC De Blaauwe Hoeve te Hulst.

Entree gratis. Vooraf inschrijven bij:
K. v.d. Wiele, tel. 0115-454088 / 
kvdwiele@zeelandnet.nl
F. Martinet, tel. 0114-364050 / l.martinet@
kpN. Poletlanet.nl
M. Sandkuyl, tel. 0114-315149 / 
msandkuijl@zeelandnet.nl

Heeft u ook een kind verloren bij de 
geboorte, te vroeg geboren, door ziekte of 
ongeval, of vond je kind de weg niet meer in 
het leven? Dan kunt u hierover praten in een 
groep, die start in 2013. 

De acht bijeenkomsten zijn gepland op 
5-12-19-26 febr. en 5-12-19-26 mrt. van 
19.30 tot ongeveer 21.30 u. in de pastorie 
Steenstraat 22 Hulst, o.l.v. het rouwzorgteam. 
Deelnemen is gratis en kan alleen of als 
ouders samen. Aanmelden vooraf  s.v.p. (zie 
telefoonnummers en/of e-mailadressen in 
dit artikel)

oP WEG naaR 
KERST...

Op zaterdag, 15 december (derde zondag 
van de Advent)  is er om 19.00 u. 
in de Basiliek te Hulst een bijzondere 
eucharistieviering die als thema heeft 
meegekregen: “Op weg naar Kerst...”

Medewerking aan deze viering zullen 
verlenen: jeugdkoor ‘De Wal-Noten’ 
onder leiding van Sandra den Exter, het 
dameskoor van de Basiliek, onder leiding 
van Marina Stockman, De Cantorij der 
Basiliek, onder leiding van Anton de 
Kort, organist Marcel Mangnus en een 
lector van de basiliek. Pater Reurs zal in 
deze bijzondere viering voorgaan.

In navolging van de Engelse traditie, zal 
deze viering bestaan uit een afwisseling 
van korte schriftlezingen en liederen voor 
koor en samenzang.

Advent is een tijd van hoop, van 
verwachting, een tijd van zien en omzien 
naar mensen. Advent nodigt ons uit om 
waakzaam, zorgzaam en met luisterende 
aandacht in het leven te staan. Als wij 
zo’n mensen zijn en worden, dan kan 
God geboren worden in ons midden. 
Deze gedachte willen wij samen met U 
allen vieren.

Van harte welkom in deze bijzondere 
Adventsviering!!!!!!!!!!!

Sandra den Exter

aGEnDa oEcuMEnIScH oVERlEGoRGaan
Aangezien Pieter Overduin nog geen internetverbinding heeft in zijn nieuwe huis, stuur 
ik namens het oecumenisch overlegorgaan de volgende data door voor de agenda.
• Taize diensten in de H. Catharinakerk te Hengstdijk: Data 24-1, 31-3-2013. Aanvang 

19.30.
• Leerhuisavonden over Spiritualiteit, in het Poorthuis (Cloosterstraat 10, Kloosterzande).
 Alle avonden los bij te wonen. Data. 13-11, 15-1 en 19-2-2013. 
 Aanvang 19.45 met koffie-afsluiting 22.00.
• (Informatie op de borden in de kerk en via de websites).

Met vriendelijke groet,
Sarina de Schepper-Dekker, lid van het oecumenisch overlegorgaan.

aGEnDa RouWZoRG REGIo 114 VooR 2013

DooPRooSTER

Dooprooster januari t/m mei 2013

Doopdatum Tijd en plaats catechese Vergaderplaats

20 januari 14.00 uur Hulst

 15.30 uur Hulst 8 januari pastorie Hulst

27 januari  14.00 uur Kloosterzande

 15.30 uur Boschkapelle 16 januari  sacristie Kloosterzande

3 februari 14.00 uur St. Jansteen

 15.30 uur Lamswaarde 21 januari pastorie St. Jansteen

24 februari 14.00 uur Hulst

 15.30 uur Hulst 14 februari pastorie Hulst

10 maart 14.00 uur Clinge

 15.30 uur Koewacht 26 februari parochiezaal Clinge

24 maart  14.00 uur Hulst

 15.30 uur Hulst 12 maart  pastorie Hulst

14 april 14.00 uur Hengstdijk

 15.30 uur Kloosterzande 2 april sacristie Kloosterzande

28 april 14.00 uur Hulst

 15.30 uur Hulst 16 april  pastorie Hulst

12  mei 14.00 uur Kloosterzande

 15.30 uur Stoppeldijk 2 mei sacristie Kloosterzande

26 mei 14.00 uur Graauw

 15.30 uur St. Jansteen 14 mei  pastorie St. Jansteen
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In de bijbel wordt er veel over vrouwen 
geschreven. Het beeld dat van vrouwen wordt 
geschetst in vooral het oude testament is 
nogal wisselend. Het gaat van grote hoogten 
tot wat je nu zelfs denigrerend zou kunnen 
noemen. Dit heeft vaak te maken met 
de context waarin het geschreven is, maar 
vooral met de cultureel-maatschappelijke 
tijd waarin mensen toen leefden. Die was 
op tal van punten anders dan die van nu en 
vaak niet te vergelijken met de hedendaagse 
tijd en zeker niet met die in het Westen. 
In het nieuwe testament wordt er vaak 
een opener beeld geschetst van vrouwen. 
Vrouwen werden steeds gelijkwaardiger aan 
mannen. Jezus verhoogde de positie van de 
vrouw door zowel de mannen als de vrouwen 
dezelfde morele verplichtingen op te leggen, 
wat in die tijd nog hoogst ongewoon was. 
Ook onderwees hij vrouwen en konden 
vrouwen ook zelf gaan onderwijzen. Dat was 
voor die tijd een revolutionair standpunt 
en heeft  zonder meer geleid tot het feit 
dat heel  veel vrouwen zo nauwkeurig zijn 
beschreven in de bijbel. Ze spelen vaak een 
prominente rol, niet door hun sociale status, 
maar wel door hun talenten, intellect, trouw 
en doorzettingsvermogen.   
De eerste buitengewone vrouw die nu wordt 
beschreven is Ruth, loyaliteit en liefde

Het boek Ruth staat beschreven in het oude 
testament. Het is een verhaal van emoties die 
reiken vanaf het allergrootste verdriet tot de 
meest vreugdevolle gebeurtenis. 

Het begint ongeveer zo’n duizend jaar 
voor Christus. Er heerste in die tijd een 
zware hongersnood in Israël. Elimelech, een 
landeigenaar, en zijn vrouw Naomi en hun 
twee zoons Machlon en Kiljon vluchtten, 
gedwongen door de hongersnood  en de 
anarchie die toen heersten in Israel, naar 
Moab, het tegenwoordige Jordanië. Dit was 
destijds een troosteloos gebied dat lag op 
een hoog plateau, gelegen aan de dode zee 
met aan de andere kant een dorre woestijn. 
Aan de overgebleven grenzen lagen twee 
rivierbeddingen die het grootste gedeelte van 
het jaar droog lagen. De Israëlieten en de 
Moabieten stonden niet op goede voet met 
elkaar. De Israëlieten aanbaden één God en 
de Moabieten meerdere. Ook werden er in 
Moab offers opgedragen aan hun goden en 
daarbij werden soms zelfs mensen geofferd. 
De Israëlieten zagen hen als heidenen, hun 
religie en cultuur lagen mijlenver uit elkaar. 
Daarom is het heel opmerkelijk dat de 
familie van Elimelech toch koos om naar 
dit land te vluchten. Het geeft weer dat 
de hongersnood angstaanjagend moet zijn 
geweest. Het land Israël was zowel geestelijk 
als fysiek uitgedroogd. De tragedie werd 
nog erger toen Elimelech stierf. Naomi 
bleef achter met haar twee zoons die nu 
jonge volwassenen waren. Zij trouwden 

allebei met een Moabitische vrouw. Het 
was trouwens uitdrukkelijk verboden voor 
Israëlische mannen om met een vrouw te 
trouwen die niet hetzelfde geloof aanhing als 
het hunne. Desalniettemin sloot Naomi de 
beide schoondochters in de armen. De een 
heette Orpa en de ander heette Ruth. Nog 
steeds ging het niet beter, erger zelfs, zowel 
Machlon als Kiljon stierven.  Dit was een 
ontzettende klap en het al moeilijke leven van 
de drie vrouwen werd toen nog veel zwaarder. 
Drie weduwen zonder noemenswaardig bezit 
of verantwoordelijke familieleden waren bij 
wijze van spreke ten dode opgeschreven. 
In de heersende cultuur was dit een bijna 
onmogelijke situatie. Naomi voelde zich 
door de hele situatie verslagen en het stond 
voor haar vast dat God zich tegen haar had 
gekeerd en dat dit gebeurde door haar eigen 
schuld.

Naomi kreeg toen, na zo’n 10 jaar in 
Moab te hebben geleefd, het bericht dat de 
droogte in Israël was opgehouden. Daarom 
wilde ze spoedig terugkeren, ook beide 
schoondochters begonnen aan de zware reis. 
Naomi besefte al snel dat de jonge vrouwen 
in Israël als ballingen hun leven wellicht als 
verschoppelingen zouden moeten slijten. Ze 
probeerde ze daarom over te halen terug te 
keren naar hun eigen land. Orpa gaf gehoor 
aan de oproep van haar schoonmoeder. Door 
de  sterke band die de vrouwen in de loop 
van de tijd  hadden opgebouwd, was het een 
triest en hartverscheurend afscheid. Orpa 
ging terug naar haar geboorteland, maar 
Ruth bleef. Ze week niet van de zijde van 
haar schoonmoeder en bleef vastberaden in 
haar besluit. Een erg zware reis volgde. Toen 
ze uiteindelijk terugkeerden in Bethlehem 
waren de mensen verbaasd Naomi na zo 
lange tijd weer terug te zien. Veel mensen 
kenden haar nog, daaruit mag blijken dat 
ze een gezien en sociaal persoon moet zijn 
geweest. Naomi, wiens naam “gelukkig” 
betekende, veranderde haar naam in Mara. 
Ze voelde zich alsof God zich tegen haar had 
gekeerd. Dit was niet zozeer een aanklacht, 
maar meer een diepgeworteld verdriet. Zijzelf 
was niet verbitterd, maar haar leven had wel 
een bittere wending genomen. Ondanks 
dat bleef ze trouw aan God en was haar 
naamsverandering en de daarbij behorende 
overtuiging dat God zich tegen haar had 
gekeerd, een ontroerende uitdrukking van 
haar geloof.   
Ruth ging werken op de velden om in 
hun levensonderhoud te kunnen voorzien. 
Als beloning voor haar arbeid kreeg ze de 
resten die van de schoven afvielen bij de 
oogst. Ditzelfde gold voor het werk in de 
boomgaarden.  Een van de velden was die van 
Boaz, een ver familielid van Elimelech. Toen 
hij hoorde dat ze de schoondochter was van 
zijn verre familielid, gunde hij haar bepaalde 
gunsten. Zo mocht ze als een van de eersten 

achter de schoven haar tarwe verzamelen. 
Ruth besefte dat dit een onverwachte eer voor 
haar was, omdat ze immers als vreemdeling 
in Israël was gaan wonen. Een diep respect 
van beide kanten werd hierdoor geboren. 
Ruth zorgde in de tussentijd nog steeds voor 
haar schoonmoeder, door al het eten wat 
ze verzamelde met haar te delen. De druk 
op haar arbeid werd gelukkig wel verlicht 
door de gunsten die ze ontving van Boaz. 
Naomi zag daarin de hand van God en prees 
Boaz om zijn mededogen. Ze zag in hem 
een goël, een weldoener die zich ontfermt 
over een (ver) familielid. Een goël stond erg 
hoog aangeschreven. Hij was de officiële 
beschermer van de familie eer. Hij deed 
alles wat nodig was en in zijn macht lag om 
familie in nood te helpen. Het werd meer 
en meer duidelijk dat Boaz gevoelens kreeg 
voor Ruth die opviel door haar loyaliteit, 
vrijgevigheid en ijver. Een eventueel huwelijk 
tussen hen beiden was echter ondenkbaar, 
omdat Ruth een vreemdeling was afkomstig 
uit een heel andere cultuur. Naomi echter 
dacht daar anders over. Gehard en getaand 
door haar bewogen en zware leven bedacht 
ze een onconventioneel plan, zeker voor 
die tijd. Ze gaf Ruth de opdracht om zich 
neer te leggen aan de voeten van Boaz, 
hun goël. Dit betekende net zoveel als 
dat zij zich aan hem overgaf en dat ze zijn 
vrouw wilde worden. Boaz kocht toen het 
land terug wat Elimelech ooit had moeten 
verkopen om in leven te kunnen blijven. 
Hun huwelijk werd gesloten en algemeen 
geaccepteerd door de gemeenschap, omdat 
Ruth ondertussen een gerespecteerde vrouw 
was geworden.  Ze kregen samen een zoon 
die Obed heette, hij kreeg later een zoon die 
Isai heette en vervolgens kreeg hij weer een 
zoon die David heette. David zou later de 
eerste grote koning van Israël worden. Ruth 
is een symbool geworden voor loyaliteit 
en onvoorwaardelijke liefde. Ze is samen 
met Naomi geklommen uit een diep dal 
dat uiteindelijk overwonnen is door haar 
doorzettingsvermogen, geloof en de zorg en 
liefde die ze van Naomi en ook van anderen 
mocht ontvangen.

Vraag me toch niet langer u te verlaten
en terug te gaan, weg van u.
Waar u gaat, zal ik gaan,
waar u slaapt, zal ik slapen;
uw volk is mijn volk en uw God is mijn 
God.
Waar u sterft, zal ook ik sterven
en daar zal ik begraven worden.
De Heer is mijn getuige:
alleen de dood zal mij van u scheiden!

(Ruth 1:16-17 )

C. van Waes-v.d. Bergen

BuITEnGEWonE VRouWEn In DE BIjBEl
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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

Gewasbeschermingsmiddelen 
Kunstmest
Zaaizaden 
en Schoonmaakmiddelen

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

SB26161

SB26162

SB
33
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Galvaniweg 20 - 5482 TN Schijndel 
(Bedrijventerrein Duin III - Oost)
Tel. 073-549 2511 - Fax. 073-547 9432 
E-mail info@boca.nl - Internet www.boca.nl

Galvaniweg 20 - 5482 TN Schijndel (Bedrijventerrein Duin III - Oost)
Tel. 073-549 2511 - Fax. 073-547 9432 - E-mail  info@boca.nl - Internet  www.boca.nl

1. Kies uw foto (+ tekst)

2. Kies de maat en kleur kaars
(maat 70/200, 60/200 of 60/150)
(kleur wit of ivoor)

3. En wij doen de rest! 

Maat             Prijs vanaf  
cilinderkaars    25 stuks

70/200          vanaf  3,70
60/200          vanaf  3,05
60/150          vanaf  2,90

Prijzen zijn ex. btw.
Levering vanaf 25 stuks.
Proefexemplaar op aanvraag.

CILINDERKAARSEN MET EIGEN FOTO/TEKST

Zet uw kerk, kapel, vrijwilligers, ... in het licht!

1.    2.   3.
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Meer dan 
schilderen
alleen...

vastgoedonderhoud

Contact? 
Kloosterzande: 
Tel. 0114 - 69 02 31

Middelburg:
Tel. 0118 - 64 25 1 7

info@deschrijver.nl
www.deschrijver.nl

SB32944

Oudelandseweg 23, Terneuzen
www.drankenhandel3wegen.nl

DRANKHANDEL 3 WEGEN

SB
32
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5

GOEDE WIJN 
HOEFT NIET DUUR TE ZIJN

OPENINGSTIJDEN:
WOENSDAG T/M VRIJDAG 13.00 - 17.00U

ZATERDAG 9.30 - 15.00U
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afWacHTEn 

afTEllEn 

afwachten, 

aftellen.

Wie een kind verwacht

telt de dagen af

en droomt reeds van de dag 

dat het kind er zal zijn. 

Net als Maria de dagen aftellen

en samen op zijn geboorte wachten.

Al de verhalen en de dromen 

aan elkaar vertellen

die de komst van dit Kind oproepen.

Ons huis klaarmaken

zodat elkeen die nu reeds binnenkomt

voelt dat het kind welkom is.

Met verlangen de naam uitspreken

die straks op de dag van zijn geboorte

met vreugde zal klinken: ‘Jezus’.

Advent is volop dromen van de dag

dat dit goddelijk kind er zal zijn.

Antoon van de Putte. 

“WaT IS DE KERK jou WaaRD?”
Het is weer bijna zover: tijd voor de jaarlijkse 
Aktie Kerkbalans! In januari 2013 doen alle 
parochiekernen weer een beroep op hun 
parochieleden voor een geldelijke toezegging 
voor de komende periode. Het mag bekend 
zijn, dat de Kerken in Nederland voor al 
hun activiteiten volledig afhankelijk zijn van 
de giften van die leden. Het is daarom van 
belang, dat er aandacht wordt besteed aan dit 
aktiemoment. De hoogte van de inkomsten 
van iedere parochiekern is immers een maat 
voor de financiële speelruimte van en voor 
die plaatselijke gemeenschap.
 
Op 1 januari 2012 vond de fusie plaats 
van alle dertien parochies van de regio 
Oost Zeeuws-Vlaanderen. Daarmee 
maakte de nieuwe parochie “Heilige 
Maria Sterre der Zee” haar debuut. Sinds 
de fusie gaan de 13 parochiekernen arm 
in arm en schouder aan schouder verder 
met de samenwerking, waarmee al 10 jaar 
eerder een begin werd gemaakt. Hoewel 
we sinds 1 januari één parochie vormen, 
blijft het streven, de eigenheid en identiteit 

van iedere parochiekern te behouden. De 
Aktie Kerkbalans wordt daarom in iedere 
parochiekern en door mensen uit die 
parochiekern gehouden.
 
Om het huishoudboekje van de parochie-
kernen kloppend te houden is uw bijdrage 
essentieel. Alleen met ieders hulp is het 
mogelijk de noodzakelijke activiteiten te 
kunnen blijven bekostigen. Zo is er geld 
nodig om onze pastores te betalen, maar 
ook om onze lokale vieringen te houden 
en catechese te verzorgen. Ook voor de 
voorbereidingen op doop, eerste Heilige 
Communie, vormsel en huwelijk is een 
financiële onderbouwing nodig. Verder is 
geld nodig om de kerkgebouwen open én in 
goede staat van onderhoud te houden. En 
wat dacht u van de vrijwilligers, die worden 
opgeleid om naar de toekomst toe een steeds 
grotere verantwoordelijkheid te kunnen 
dragen in pastoraat, catechese en diaconaat?
 
U steunt met uw bijdrage verder nog 
de initiatieven voor jeugd en gezin met 
vieringen voor kleuters en peuters of voor 

de hele familie. Daarnaast legt u ook een 
basis onder het werk van de groep die 
speciaal aandacht geeft aan rouwzorg voor al 
diegenen, die een dierbare hebben verloren. 
Om u op de hoogte te houden van het reilen 
en zeilen van de parochiekernen hebben 
we een website (http://www.rk-kerk-ozvl.
nl) en wordt de Kerkkoerier huis aan huis 
bij u bezorgd. U ziet wel: Er komt heel 
wat kijken bij het kerkewerk! Een vitale 
parochiegemeenschap kost gewoon geld.
 
Als u het van belang vindt dat uw 
parochiekern vitaal blijft, dan moeten we 
daar met z’n allen iets voor over hebben. Het 
motto van de Aktie Kerkbalans is ook dit 
jaar “WAT IS DE KERK JOU WAARD?” 
Dus, als de Kerk u wat waard is, doe dan uw 
duit in het zakje! Daarmee houden we onze 
RK kerk en de gemeenschappen in onze 
regio vitaal en toekomstbestendig. 
 
Jaap Klok, 
secretaris bestuur parochie 
H. Maria Sterre der Zee

aKTIE KERKBalanS

‘Het is al advent.
Alsof je verrast bent.
Alsof het te snel gegaan is.
Het is al advent,
de tijd die ergens heen gaat.
De tijd om aan te komen
zodat het niet plotseling Kerstmis is.
Kerstmis, 
die geen Kerstmis wordt,
als je zelf niet aangekomen bent.

Er is al tijd van aankomen,
in dit in stilte zitten,
in deze adem van mij,
die alsmaar geboren wordt
uit de ene adem,
die van ogenblik tot ogenblik,

van advent tot advent
tot Kerstmis wordt
in deze ademhaling, nu.’
(Uit: Silvia Ostertag, Levende stilte, Asoka, 
ISBN 978 90 5670 1451 )

Ook in het nieuwe jaar gaan we weer samen 
de stilte in:
Vanaf 19.30 uur bent u welkom in het 
parochiezaaltje van Clinge 
17 januari, 21 februari, 14 maart, 18 april, 
16 mei en 6 juni.

Met een hartelijke groet,
Ralf Grossert p.w.

Als ik over iets moet nadenken of een beslissing moet nemen
dan zoek ik de stilte op:
ruimte waar ik rustig kan kijken naar wat geweest is,
waar ik nu sta en waar ik naartoe wil.
RUIMTE waarin iets nieuws geboren kan worden:
een keuze, een plan, een gedachte, iets creatiefs of een antwoord
op een vraag,...
het is bijna niet op te noemen wat er allemaal in de stilte kan ontstaan
als je maar rustig kijkt en afwacht.
om in Maria mens te worden.
Misschien een voorbeeld voor onze meditatie?
Om niets te overhaasten als we de stilte in gaan;
de ruimte en de tijd nemen de wereld van de innerlijke mens te verkennen,
te ervaren wat in ons aanwezig is, om in stilte en liefdevol te groeien,
verder uit te groeien tot de mens die nog in ons sluimert 
en erop wacht geboren te worden.

STIlTE-MEDITaTIE-aanDacHT
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(Wijzigingen voorbehouden)

Elke dinsdagochtend (vanaf 8 januari):
Gebedsgroep in het kerkzaaltje aan de H. 
Henricuskerk van Clinge van 9.30 – 11.00 
uur.

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

Elke derde donderdag van de maand:
Gebedsbijeenkomst ter ere van de vrouwe 
van alle volkeren in de kapel van O.L.Vrouw 
ter Eecken te Kapellebrug O.L.Vrouw ter 
Eecken te Kapellebrug. Aanvang 14.00 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 eerste zaterdag van de maand:
Rozenkransgebed voor de vrede in de kapel 
van O.L.Vrouw ter Eecken te Kapellebrug 
om 14.30 uur.

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

Bijeenkomsten Rouwgroep
enkel na vooraf inschrijven
bij Mevr. M. Sandkuijl 
msandkuijl@zeelandnet.l. of 0114-315149. 

Dinsdag 8 en 15 januari 2013:
Bijeenkomst rouwgroep van 19.30 tot 22.00 
uur,
op de pastorie, Steenstraat 22 te Hulst.

Donderdag 10 en 17 januari 2013:
Bijeenkomst rouwgroep van 14.00 tot 16.00 
uur,
op de pastorie, Steenstraat 22 te Hulst.

Dinsdag 5-12-19- en 26 februari en 5-12-
19-en 26 maart 2013
Bijeenkomst rouwgroep voor ouders van een 
overleden kind
Van 19.30 tot 21.30 uur op de pastorie, 
Steenstraat 22 te Hulst.

Dinsdag 29 januari 2013 “Rouwzorg 
regio 0114”  
Lezing door Evamaria Jansen
“Rouwen doe je met elke vezel in je lichaam”
in WZC Curamus, (Antonius) P. Versterplein 
3 te Kloosterzande
(voor meer informatie zie pagina 5)

januaRI 
Zondag 6 januari:
Peuter- en kleuterkerk in de Teresiakerk te 
Heikant van 11.00 tot 12.00 uur. 
Thema: Driekoningen.

Dinsdag 15 januari:
Het Leerhuis in het Poorthuis te 
Kloosterzande om 20.00 uur

Donderdag 17 januari:
Meditatiebijeenkomst in de parochiezaal te 
Clinge om 19.30 uur

Donderdag 24 januari:
Taizéviering in de katholieke kerk te 
Hengstdijk om 19.30 uur.

Zondag 27 januari:
Familieconcert De Blauwe Hond: mini-
opera Carmen Hulst Cultureel in de 
Catharinakerk te Hengstdijk om 15.00 uur.

fEBRuaRI
Donderdag 21 februari:
Meditatiebijeenkomst in de parochiezaal te 
Clinge om 19.30 uur

MaaRT
Dinsdag 5 maart:
Bijeenkomst rouwgroep voor ouders van een 
overleden kind van 19.30 - ± 21.30 uur op 
de pastorie, Steenstraat 22 te Hulst.

Dinsdag 5 maart:
Eerste catecheseavond in de veertigdagentijd 
o.l.v. de pastores N. Polet en J. Reurs in ’t 
Heike te Heikant van 20.00 tot 22.00 uur.

Woensdag 6 maart:
Circle of life voor alle vormelingen van de 
parochie in de basiliek te Hulst

Zondag 10 maart:
Jubileumconcert van Con Grazia in de 
Catharinakerk te Hengstdijk om 15.00 uur.

Dinsdag 12 maart:
Tweede catecheseavond in de veertigdagentijd 
o.l.v. de pastores N. Polet en J. Reurs in ’t 
Heike te Heikant van 20.00 tot 22.00 uur.

Donderdag 14 maart:
Meditatiebijeenkomst in de parochiezaal te 
Clinge om 19.30 uur

Dinsdag 19 maart:
Derde catecheseavond in de veertigdagentijd 
o.l.v. de pastores N. Polet en J. Reurs in ’t 
Heike te Heikant van 20.00 tot 22.00 uur.

Dinsdag 19 maart:
Het Leerhuis in het Poorthuis te 
Kloosterzande om 20.00 uur

Donderdag 21 maart:
Taizéviering in de katholieke kerk te 
Hengstdijk om 19.30 uur.

Zondag 31 maart:
Vocalgroup en jazztrio “Mic-Sing” Hulst 
Cultureel in de Catharinakerk te Hengstdijk 
om 15.00 uur.

 (InTER)KERKElIjKE acTIVITEITEn 
REGIo ooST ZEEuWS-VlaanDEREn
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Een feestelijke tijd staat weer voor 
de deur. En iedereen die wel eens een 
feest gevierd heeft weet hoe belangrijk de 
voorbereiding is. Het is de heilige Maarten 
die een voorbereidingstijd van 6 weken 
inluidt. Op 11 november begon namelijk in 
vroegere tijden de ‘vastentijd’ voor Kerstmis. 
Ter ere van Sint Maarten mocht op deze 
dag nog een keer lekker gegeten worden. 
Daarna, tijdens de advent, waren vlees en 
melkproducten verboden. Deze ‘vastentijd’ is 
nagenoeg verdwenen, alleen in de liturgische 
viering van het bisdom Milaan is nog een 
herinnering aan deze tijd te ontdekken. De 
Ambrosiaanse ritus, zoals die rond Milaan 
bestaat, kent tot op de dag van vandaag 6 
adventszondagen naar het voorbeeld van de 
Veertigdagentijd voor Pasen.

Halverwege november komt de Sint naar ons 
land en wordt op een gezellige en feestelijke 
manier door kleine en ook grote mensen 
welkom geheten. Samen met Sint Maarten 
laat de Goedheiligman ons zien wat ons in de 
tijd van de advent en van Kerstmis te doen 
staat: omkijken naar elkaar, ervoor zorgen dat 
het de ander goed gaat, een open oor en hart 
hebben voor de zorgen van medemensen. 
De 1e zondag van de advent valt dit jaar 
op 2 december. Vanaf deze zondag  wordt 
voor de lezingen het lectionarium voor het 
jaar C gebruikt. Voordat wij op 6 december 
de feestdag van de heilige Nicolaas vieren 
is er op 4 december het feest van de heilige 
Barbara, maagd en martelares uit de 4e 
eeuw. Zij wordt vereerd als patrones van de 
stervenden, van de boeren en mijnwerkers. 
‘Dorre takken’ (bv. van een kersenboom of 
een forsythia) die op 4 december in huis 
worden gehaald bloeien met Kerstmis. Op 

deze manier laat de feestdag van de heilige 
Barbara ons zien dat midden in de donkere 
en koude wintertijd nieuw leven mogelijk is.
Op 8 december wordt het hoogfeest van 
‘Maria, onbevlekt ontvangen’ gevierd. Vanaf 
het allereerste moment van haar leven was 
Maria voorbestemd om Gods tempel te zijn 
en Jezus ter wereld te brengen. Een feestdag 
ook die ons de vraag stelt in hoeverre wij 
openstaan om God in ons leven handen en 
voeten te geven.

Op 24 december staat de heiligenkalender 
van de kerk stil bij Adam en Eva. Zij 
vertegenwoordigen de eerste mensen die 
Gods nabijheid mochten ervaren. Zij staan 
voor het begin van Gods geschiedenis met 
ons mensen en wij ontmoeten hen op 24 
december op de drempel naar Kerstmis, 
waarop wij vieren dat God besloten heeft om 
in het Kind van Bethlehem één van ons te 
worden. 25 december staat helemaal in het 
teken van het Woord dat vlees is geworden 
zoals we kunnen horen in het evangelie van 
de dag van Kerstmis. 

26 december noemen wij ‘Tweede Kerstdag’, 
want hij valt in de octaaf van Kerstmis, maar 
het is ook de feestdag van de heilige Stefanus, 
de eerste martelaar. Saulus, de latere Paulus, 
was getuige toen Stefanus gestenigd werd.
Op 27 december vieren wij de feestdag van 
de heilige apostel en evangelist Johannes 
en op 28 december de gedachtenis van de 
Onnozele Kinderen, die koning Herodes 
uit angst voor de geboorte van een nieuwe 
koning liet vermoorden. In het weekend van 
29 en 30 december keren wij nogmaals terug 
naar de kerststal om het feest van de Heilige 
Familie te vieren. En dan is het jaar bijna 

voorbij. Maar het nieuwe jaar 2013 begint 
gelijk met een feestdag:
1 januari 2013 is het de dag van de vrede en 
het Hoogfeest van Maria, de Moeder Gods. 
Op zondag 6 januari gaan wij samen met de 
heilige drie koningen een bezoek brengen bij 
de heilige familie om onze eigen gaven van 
goud, wierook en mirre aan te bieden.

In sommige streken en landen worden op 
deze dag de huizen en stallen met wierook 
gezegend en schrijft men de zegenwens + 20 
+ C+M+B + 13 + op de muur naast of boven 
de voordeur. Deze wens bestaat uit het jaartal 
2013 en de letters C-M-B als afkorting 
van: ‘Christus mansionem benedicat’ – 
‘Christus moge dit huis zegenen.’ En als 
wij op 13 januari het feest van de Doop des 
Heren gevierd hebben begint in de liturgie 
de ‘groene’ tijd door het jaar. (Maar niet 
lang, want op 13 februari is het al weer 
aswoensdag.) 

Ik wens u allen een Zalig Kerstfeest en een 
feestelijke en gezellige tijd,

Ralf Grossert p.w.

GEVIERDE TIjD

Op 17 november vond er een bijzondere 
regionale viering plaats in Sint Jansteen, 
waarbij de scheidende en komende “pastoor” 
in het zonnetje werden gezet. Vanwege het 
bereiken van de 65-jarige leeftijd op 30 
augustus heeft pater Joop Reurs aangegeven 
dat hij zijn functie als pastoor van de 
parochie H. Maria Sterre der Zee wilde 
beëindigen. Bisschop Liesen heeft hem 
daarop  -met instemming van de overste 
van de paters Maristen- onder dankzegging 
voor zijn jarenlange pastorale en bestuurlijke 
inzet eervol ontslag verleend. Pater Reurs 
heeft aangegeven dat hij het hier in onze 
regio zeer naar de zin heeft en beschikbaar te 
blijven als priesterassistent. Uit handen van 
vice-voorzitter Stan Bosman ontving pater 
Reurs een fraai beeldje van de patrones van 
onze parochie.
Om de vacature van “pastoor” te kunnen 

vervullen heeft Bisschop Liesen vicaris Paul 
Verbeek benoemd tot administrator. De vicaris 
neemt daarmee de eindverantwoordelijkheid 
voor de parochie op zich. Onze nieuwe 
pastoor heeft een heel drukke agenda, maar 
is een heel goede bekende 
in onze regio. Hoewel hij 
niet regelmatig bij ons in de 
liturgie zal voorgaan, is hij als 
begeleider nauw betrokken bij 
het werk van het pastorale team 
en zal hij binnen de parochie 
regelmatig mee aanzitten aan 
de bestuurstafel. Ten teken 
van de takenoverdracht 
overhandigde pater Reurs 
aan de nieuwe pastoor een 
symbolische sleutel, waarop 
al onze parochiekerken staan 
afgebeeld. Deze officiële 

overdracht werd door de kerkgangers met 
applaus begroet. Welkom Paul Verbeek als 
onze nieuwe pastoor!

Bestuur parochie H. Maria Sterre der Zee

SlEuTEl-oVERDRacHT PaSTooR  
PaRocHIE H. MaRIa STERRE DER ZEE
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Uit: De lachende kerk van Fons Jansen

Iedereen in het dorp had een tijd al gemerkt
de pastoor der parochie is zwaar overwerkt.
Op het laatst kwam de dokter en die raadde ‘m aan
maar eens twee weken naar de Riviera te gaan.

O welnee zei pastoor maar dat kan ik niet doen,
want wie moet dan de mis en ’t huisbezoek doen.
Als ik daaraan denk raak ik nog meer van m’n stuk
voor vakantie is deze parochie te druk.

Nou toen heeft onze dokter het keihard gezegd
en de aard van de toestand precies uitgelegd.
Hij zei beste pastoor u is er ernstig aan toe,
U moet  of eruit of naar het hemeltje toe.

De pastoor heeft gewikt en gewogen een tijd
tussen uitgaan en eeuwige zaligheid
en heeft een heldhaftige keuze gedaan.
Hij is toch maar naar… de Riviera gegaan.

KERSTaVonD  
St. J (gezinsv) 18.30  K. v.d. Wiele
Stoppeldijk 19.00 Ch. v.d. Walle
Hulst  19.00 R. Grossert
Heikant (gezinsv) 19.00 met basisschool J. Reurs
Graauw 19.30  W. Poppe
Terhole 19.00 W. Brand
Hengstdijk 19.00 K. v. Geloof

KERSTnacHT  
Lamswaarde  21.00 koor en fanfare R. Grossert
St Jansteen 21.00  fanfare en dameskoor N. Polet
Koewacht 21.00  fanfare en koor K. v.d. Wiele
Hulst 22.00 J. Reurs
Kloosterzande 22.00 W. Poppe

EERSTE KERSTDaG  
Boschkapelle 10.30 W. Brand
Hulst 10.30 K. v.d. Wiele
Kloosterzande 10.30 R. Grossert
Koewacht 10.30 Ch. v.d. Walle
Clinge 10.30 J. Reurs
Nieuw Namen 11.00 W. Poppe
St. Jansteen 11.00 met herenkoor Werkgroep

TWEEDE KERSTDaG 
Kloosterzande 11.00 Paul Verbeek
Hulst  10.30  harmonie J. Reurs
Graauw  09.30  fanfare W. Brand

KERSTVIERInGEn 2012

Administraties en Belastingzaken

Verzekeringen

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

Telefoon: 0114-682420
SB29419

Monuta Terneuzen
We zijn 24 uur per 
dag  bereikbaar op 
0115 - 61 28 81. 
Ook als u niet bij 
ons verzekerd bent. 
U kunt ons ook 
bezoeken op de 
Bellamystraat 28-C
 te Terneuzen of op
www.monuta.nl 

Afscheid nemen 
en samen komen 
zo vaak u wilt 
Met de 24-uurs 
kamers van 
Monuta Terneuzen 
kunt u op elk 
gewenst moment 
bij uw dierbare 
zijn. 
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SB32973

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

SB32946

Schema voor 31 december 2012 en 1 januari 2013 (Oud- en Nieuwjaar)
31 december 19.00 uur viering in de Basiliek te Hulst  (J. Reurs)
01 januari      10.30 uur viering in de Basiliek te Hulst  (J. Reurs)
In de overige parochiekernen zijn er op deze dagen geen diensten.
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Na vele jaren van voorbereiding door de 
IPV, de Interparochiële Vereniging Regio 
Oost Zeeuws-Vlaanderen,  is de nieuwe 
parochie H. Maria Sterre der Zee per 1 
januari 2012 van start gegaan. Dit 
conform het besluit van de bisschop van 
Breda. De parochies van Clinge, Graauw, 
Nieuw Namen, Heikant, Sint Jansteen, 
Koewacht, Hulst, Boschkapelle, Hengstdijk, 
Stoppeldijk, Kloosterzande, Lamswaarde 
en Terhole hebben zich verenigd in één 
nieuwe parochie. De algehele werking 
en uitvoering van de nieuwe parochie en 
onderliggende parochiekernen is vastgelegd 
in een fusiedokument.

De nieuwe parochie en de parochiekernen 
zijn het afgelopen jaar aan de slag gegaan met 
de algemene uitgangspunten, opgenomen in 
het fusiedokument.
- Het ontwikkelen van één nieuwe eenheid 

met behoud van eigenheid en identiteit 
door en van  de dertien parochiekernen.

- De nieuwe parochie moet garanderen 
dat in deze regio een volledig pastoraal 
programma gegarandeerd kan worden.

- De plaatselijke gemeenschappen zullen 
aan de voorwaarden voldoen om als 
zelfdragende geloofsgemeenschappen 
verder te gaan, zij behoeven niet hetzelfde 
programma te volgen.

- De geloofsgemeenschappen zullen in de 
nieuwe parochie meer en meer betrokken 
moeten raken bij elkaar. Goede zaken van 
de één beschikbaar stellen aan de ander. 
Op deze wijze zal het gemeenschappelijk 
geloof worden gedeeld en zal de parochie 
als geheel zich kunnen ontwikkelen als een 
“gemeenschap van gemeenschappen”

- De groei naar eenheid zal bevorderd 
worden door van tijd tot tijd activiteiten 
te ontwikkelen waarvoor alle parochianen 
worden uitgenodigd.

- De werkgroepen zullen voor de parochie 
als geheel bij elkaar worden gebracht, 
zodat ze elkaar kunnen ondersteunen.

Op 10 januari 2012 heeft het nieuwe 
parochiebestuur voor het eerst vergaderd. 
Op dat moment waren we nog niet voltallig. 
De ontbrekenden waren de vice-voorzitter, 
de secretaris en de penningmeester. Onder 
leiding van de voorzitter, Joop Reurs, zijn 
in eerste instantie de vacatures van de vice-
voorzitter en de secretaris ingevuld. De 
vacature van penningmeester is op een 
later tijdstip ingevuld. De leden van het 
parochiebestuur zijn afgevaardigden van alle 
parochiekernen. Bij aanvang waren hier ook 
enkele vacatures, maar deze zijn in de loop 
van dit jaar ingevuld. Op dit moment zijn 
we voltallig.

In augustus is pastoor Joop Reurs 65 
jaar geworden en deze heeft aangegeven 
zich terug te trekken als voorzitter van de 

nieuwe parochie. Vanaf september is het 
voorzitterschap in handen van de vicaris Paul 
Verbeek.

Het nieuwe parochiebestuur van H. Maria 
Sterre der Zee, voorheen kerkbestuur, is een 
samenstelling van afgevaardigden door de 
oude kerkbesturen van de dertien parochies. 
Het nieuwe parochiebestuur is belast met 
en verantwoordelijk voor de algemene- en 
beleidsmatige zaken. De oude kerkbesturen, 
nu genaamd parochiekerncommissies, 
blijven de lopende zaken binnen de parochie 
organiseren. Het parochiebestuur vergadert 
zo’n tien keer per jaar in de pastorie van 
Hulst en wordt ondersteund door een daar 
gevestigd secretariaat. Daarnaast wordt 
het parochiebestuur ondersteund door een 
drietal commissies, een gebouwencommissie, 
een financiële commissie en een 
begraafplaatsencommissie. Deze commissies 
hebben een ondersteunende en adviserende 
functie. Verder kennen we binnen de 
nieuwe parochie een tweetal permanente 
werkgroepen, zoals de werkgroep kerkbalans 
en de werkgroep centrale vieringen.

Binnen de nieuwe parochie is één pastoraal 
team werkzaam. Het pastoraal team heeft in 
de loop van 2012 een pastoraal beleidsplan 
opgesteld ‘2013 en Verder…’ Dat is onlangs 
voorgelegd aan het parochiebestuur en zal 
begin 2013 gecommuniceerd worden met 
alle parochianen.

Het begin was niet gemakkelijk en bij de 
eerste vergaderingen was toch het motto 
“de bekende kat uit de boom kijken”. Een 
aantal kenden elkaar maar anderen waren 
zo goed als nieuw binnen dit gremium. 
Het is schoorvoetend gegaan, maar dat 
is ook begrijpelijk. Vele mensen hebben 
zich decennia lang ingezet voor hun “eigen 
parochie“ en voor hun eigen kerk in hun 
geloofsgemeenschap. Dat geef je niet zo 
maar uit handen. 

Binnen een gemeenschap zijn er altijd veel 
mensen die actief bezig zijn, of geweest zijn 
met allerlei voorzieningen en activiteiten. Zij 

zijn er en terecht,  trots op dat zij met behulp 
van velen, die zich daarbij ook betrokken 
voelen en voelden, voor die gemeenschap 
belangrijke maatschappelijke zaken en 
activiteiten hebben kunnen realiseren. Zo 
ook binnen de kerkelijke gemeenschap.

Ook voor een gemeentelijke herindeling 
zijn de maatschappelijke omstandigheden 
en de belangen van de burgers voor een 
betere toekomst maatgevend geweest. Zo 
ook voor de kerkelijke gemeenschappen. 
Samen kijken naar en samen geloven in de 
toekomst is in deze maatschappij niet meer 
weg te denken. Wij kunnen het niet meer op 
ons zelf en alleen organiseren, maar zijn op 
elkaar aangewezen.

Op financieel niveau heeft de nieuwe parochie 
een aantal zaken op elkaar afgestemd. Voor 
2012 is een gemeenschappelijke begroting 
opgesteld op basis van de beschikbare 
gegevens van de dertien afzonderljjke 
begrotingen. De wijze van registreren en 
administreren is in vele parochiekernen 
verschillend en deze worden in de loop van 
2013 op elkaar afgestemd zodat er voor 
2014 een transparante en voor iedereen 
duidelijke begroting kan worden opgesteld. 
Vergoedingen en kostenverrekeningen zijn 
geïnventariseerd en worden in de loop van 
2013 op elkaar afgestemd.

Het parochiebestuur heeft in oktober een 
begin gemaakt met het opstellen van een 
parochieplan voor de komende jaren. Hierin 
worden de beleidslijnen uitgewerkt die als 
leidraad dienen voor de verdere ontwikkeling 
van de nieuwe parochie. Het parochieplan 
omvat de toekomst van gebieden Geloof, 
Pastoraat, Personeel, Gebouwen, Financiën 
en Bestuur. Uitgangspunten voor het 
parochieplan zijn het fusiedokument en 
het pastoraal beleidsplan. Daarnaast zal de 
visie van onze bisschop mgr. J.W.M. Liesen 
een niet onbelangrijke stempel drukken 
op de inhoud van het parochieplan. Het 
parochieplan zal in de loop van 2013 worden 
voorgelegd aan het bisdom en zal na de 
goedkeuring in maart 2013 het werkplan 
zijn voor de komende jaren

Het parochiebestuur is vol enthousiasme 
aan de slag geweest om de samenwerking en 
saamhorigheid binnen de parochiekernen 
en de nieuwe parochie vorm te geven. Met 
eenzelfde energie gaan wij verder in 2013 om 
alle medeparochianen het beste te bieden in 
onze geloofsgemeenschap.

Parochiebestuur

EEn jaaR nIEuWE PaRocHIE H. MaRIa STERRE DER ZEE
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cluSTER MIDDEn Hulst

17 Oktober heeft Monique de Bruijn van 
bezoekersmanagement tijdens een informatieve 
avond in de basiliek de hernieuwde brochure 
overhandigd aan Clen de Kraker, de wethouder van 
Toerisme van de Gemeente Hulst. Paul Stockman 
heeft in het verleden de eerste aanzet gegeven 
en Pater Wil Brand heeft de brochure onlangs 
aangepast. De talrijke toeristen en Hulstenaren 
mogen deze  informatiefolder met prachtige foto’s 
gratis meenemen om alles over de mooiste kerk van 
Nederland nog eens te lezen.

LIBRIJE EN KOORKERK
Tevens is in deze bijeenkomst de openstelling van 
de Librije en de koorkerk op zondagmiddagen in 
het zomerseizoen geëvalueerd. De tentoonstelling 
in de Librije en de Open Monumentendagen van 8 
en 9 september stonden dit jaar in het teken van het 
thema Groen van Toen. De decoraties in de koorkerk 
gedurende de periode 1891-1931 zijn toegelicht. 
In de Librije zijn bijna 1000 bezoekers geteld door 
Emmy Lockefeer, onze vaste toezichthouder van de 
schatkamer en 4000 bezoekers van de koorkerk door 

de toezichthouders op zondagmiddagen. Hartelijk 
dank hiervoor. Wil Brand maakte het plan bekend 
om volgend seizoen de tentoonstelling in de Librije te 
wijden aan de Gilden, die vroeger tot 1645 hun kapel 
hadden in de basiliek.

400 JAAR ORGEL
Marcel Mangnus, onze organist, verraste iedereen 
door het blazen op een orgelpijpje van 400 jaar oud 
de werking van het orgel uit te leggen. Tevens werd 
de klankkleur van het orgel op drie manieren ten 
gehore gebracht. Noteer alvast de datum 31 mei 
2013 in uw agenda, want op die dag staat iets heel 
bijzonders te gebeuren rondom 400 jaar orgel.

NIEUW BEELDSCHERM IN DE BASILIEK
Hans van der Zijden, Beheer Basiliek, kondigde aan 
dat Rotary Hulst een donatie gedaan heeft voor de 
installatie van een beeldscherm, waarop foto’s en tekst 
van de basiliek te zien zijn.

Jan Rubbens
Comité Open Monumenten Dagen Basiliek Hulst

afSluITInG Van HET ZoMERSEIZoEn 2012 
En PlannEn 2013 In DE BaSIlIEK

De KBO Hulst heeft het initiatief 
genomen om in de Week tegen 
de Eenzaamheid (deze loopt van 26 
september tot 5 oktober) een passende 
activiteit te organiseren op donderdag 27 
september. Gekozen is voor De Langste 
Tafel. Hiermee sluit de KBO Hulst aan 
bij het landelijk thema “Kom de deur 
uit” met als doel mensen de deur uit te 
laten komen om samen te gaan eten. Dit 
samen eten geeft juist ook de gelegenheid 
tot het leggen van nieuwe contacten. 
Vanuit de afdeling Hulst hebben 112 
personen deelgenomen aan de langste 
tafel. 
Ook waren er enkele leden van andere 
afdelingen. Iedereen werd om 12.00 uur 
verwacht bij Le Retour aan de Bierkaai. 
Bedoeling was om bij mooi weer de 
lunch te houden aan een lange tafel 
langs het water van de Nieuwe Bierkaai. 
Omdat de verwachting was dat het weer 
niet zou “meewerken” is gekozen om deze 
activiteit binnen te houden. Een leeg 
winkelpand (waar voorheen Zeeman was 
gevestigd) kon worden gebruikt en bood 
een ideale oplossing. Na inspanningen 
van het team van Mieke en het bestuur 
van de KBO zag het geheel er echt 
gezellig en uitnodigend uit. Al om 11.00 
uur kwamen de eerste bezoekers aan en 
om 12.00 uur (toen iedereen aanwezig 
was) kon gestart worden met de maaltijd. 

Yvonne Hoefnagels als voorzitter 
van de KBO Hulst heette eerst 
eenieder hartelijk welkom. Ook 
vertelde zij wat de achterliggende 
gedachte was van deze gezamenlijke 
maaltijd. Tot slot sprak zij namens 
het bestuur van de KBO haar 
blijdschap uit dat zoveel leden 
gehoor hadden gegeven aan deze 
uitnodiging. De catering werd weer 
perfect verzorgd door Brasserie Le 
Retour onder leiding van Mieke 
de Poorter en haar team. Op het 
menu stond eerst een heerlijke 
tomatensoep en stokbrood. Daarna 
volgde lekkere broodjes, belegd 
met allerlei soorten vlees en kaas. 
Koffie en thee werden in overvloed 
geserveerd. Als nagerecht werden 
we verrast op een petit four met 
(jawel) het logo erop van de KBO.
 
Tijdens het eten speelde Conchita 
de Krijger herkenbare melodieën 
op haar accordeon. Na enige 
tijd werden de liederenbundels 
uitgedeeld en zong iedereen uit 
volle borst mee. 
Om 14.00 uur ging eenieder weer 
naar huis, voldaan en met een 
goed gevoel. Nieuwe contacten 
zijn gelegd en oude weer eens 
aangehaald.

DE lanGSTE TafEl Van HulST
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DE TIjD TREKT aan onS VooRBIj...
“De tijd vliegt” is een gevleugelde uitdrukking. 
We ervaren het leven vaak als een sneltrein die 
voorbij dendert. Tijd is kostbaar, we willen 
zoveel, er moet zoveel, we komen tijd tekort. 
Maar toch: iedere tijd heeft genoeg aan zichzelf, 
iedere dag is een kans, ieder moment waardevol. 
Kostbaar zijn de druppels van het moment, het 
leven hier en nu. Leven is hier en nu doen wat 
gedaan moet worden; bijdragen aan een betere 
wereld en aan het geluk van mensen. Iedere dag 
opnieuw is een dag om lief te hebben en ons 
in verbondenheid met elkaar in te zetten voor 
een vitale geloofsgemeenschap ter plekke. In de 
parochiekern Hulst zijn naast de pastores ook 
heel veel vrijwilligers actief om te werken aan 
een parochiekern waar iedereen zich thuis voelt. 
Doet u ook mee? U bent van harte welkom! Als 
u nog over wat kostbare tijd beschikt die u in 
wilt zetten voor het samen kerk zijn in Hulst, 
kunt u zich aanmelden bij: 
Nelly Janssen – de Kooning tel. 0114 – 720350
(portefeuillehouder vrijwilligersbeleid)

26-01-2013: Vrijwilligersavond Parochie H. 
Willibrordus – Hulst
26 Januari 2013 is het weer zover. Een feestavond 
voor alle vrijwilligers van de parochiekern Hulst. 
Een “dank-je-wel” voor alle vrijwilligers die met 
inzet van hun tijd en talent, bijdragen aan het 
reilen en zeilen in onze geloofsgemeenschap. De 
inzet van deze talrijke mensen is onontbeerlijk 
voor ons samen kerk-zijn. Het bestuur van de 
parochiekern hecht er dan ook aan om jaarlijks 
feestelijk samen te komen met alle vrijwilligers. 
Volgens goed gebruik wordt deze feestelijke 
bijeenkomst begonnen om 19.00 uur met een 
viering in de basiliek en aansluitend vervolgd 
met een verrassend en gezellig samenzijn in “De 
Lieve”. Vrijwilligers ontvangen één dezer dagen 
een uitnodiging.
Dames en heren, geachte vrijwilligers, u bent 
welkom. Noteert u deze datum alvast in uw 
agenda!

afscheid
Mensen komen en mensen gaan. Vertrouwde 
gezichten, jarenlang mensen om op te bouwen, 
maar mensen die nu de jaren gaan tellen, of 
soms ook om andere persoonlijke redenen, 
het stokje doorgeven. Hulde en dank aan deze 
vrijwilligers voor hun jarenlange inzet! Mevrouw 
M. de Moor heeft vanaf 2000 tot medio 
2012 trouw de bezorging van de  Kerkkoerier 
in haar wijk verzorgd. In die periode heeft 
zij ook haar medewerking verleend aan de 
jaarlijkse Vastenactie. Omdat voortzetting van 
deze vrijwilligerstaak bezwaarlijk werd heeft 
mevrouw De Moor besloten hiermee te stoppen. 
Mevrouw De Moor langs deze weg hartelijk 
dank voor uw jarenlange inzet! In de opvolging 
van deze vrijwilliger is inmiddels voorzien. De 
bezorging van de Kerkkoerier in deze wijk is 
thans in handen van de heer Stefan Korf. 

De heer R. Aerts was een vrijwilliger van het 
eerste uur en actief op meerdere terreinen. 
Sinds de allereerste uitgave van het parochieblad 
in 1988 was de heer Aerts betrokken bij de 

bezorging. Zijn wijk, bestaande uit 66 adressen, 
kon rekenen op tijdige en trouwe bezorging 
van het parochieblad, later de “Kerkkoerier”. 
Trouw stond en staat hoog in het vaandel van 
de heer en mevrouw Aerts. Zo was de heer 
R.Aerts ook 40 jaar collectant in de basiliek 
van de H. Willibrordus te Hulst. Samen met 
zijn vrouw droeg hij naast de zorg voor gezin 
en familie, vele jaren zijn steentje bij aan kerk 
en maatschappij. Helaas, is voor de heer Roger 
Aerts, wegens afnemende gezondheid, thans de 
tijd gekomen om het stokje over te dragen. Op 
10 november 2012 volgde een afscheidsbezoek 
ten huize van de familie Aerts, met woorden 
van dank door Jo Otjes (coördinator bezorging 
Kerkkoerier Hulst en Nelly Janssen-de Kooning 
(coördinator vrijwilligersbeleid). Het was 
zondermeer overduidelijk dat de heer Roger 
Aerts met pijn in het hart afscheid nam als 
vrijwilliger van onze parochiekern. Wij zijn 
hem heel veel dank verschuldigd. Mevrouw Ria 
Jacobs is bereid gevonden de bezorging van de 
Kerkkoerier in deze wijk op zich te nemen.

Dank is ook verschuldigd aan de heer A. 
Stofferis. Eind september 2012 is de heer 
A. Stofferis uit Hulst verhuisd naar Doorn. 
De heer A. Stofferis heeft zich als vrijwilliger 
op meerdere terreinen ingezet voor de 
parochiekern. Zo droeg hij in het verleden 
regelmatig zijn steentje bij als vrijwilliger op 
het parochiesecretariaat. De laatste jaren was 
hij met name actief voor de Aktie Kerkbalans. 
De uitvoering van de Aktie Kerkbalans in 
de wijk “Tivoli Gardens” werd door de heer 
Stofferis - in samenwerking met mevrouw Van 
Waterschoot – perfect verzorgd. (ieder nam een 
halve wijk voor zijn/haar rekening). Meneer 
Stofferis, heel veel dank voor uw jarenlange 
inzet! Wij wensen de heer Stofferis nog heel 
veel goede, gezonde en gelukkige jaren in zijn 
nieuwe woonomgeving dichter bij zijn kinderen 
en kleinkinderen. 
De heer Alain Joos heeft wegens verhuizing 
naar elders, met ingang van december 2012 
de coördinatie van inzameling van kleding 
overgedragen aan de heer v.d. Kerkhove. Alain, 
hartelijk dank voor je inzet en van harte alle 
goeds in je nieuwe woonomgeving.

Welkom
Gelukkig mogen wij ook weer nieuwe 
vrijwilligers in ons midden verwelkomen:
Wij begroeten 2 nieuwe bezorgers van de 
Kerkkoerier; Mevrouw Ria Jacobs en de heer 
Stefan Korf, van harte welkom! 

Wij heten welkom de heer B. de Deijn. Fijn dat 
u in samenwerking met de heer P. v.d. Kerkhove 
zorg wilt dragen voor het innemen van kleding 
en schoeisel voor het goede doel. (inzameling 
iedere laatste zaterdag van de maand aan de 
tuiN. Poletoort van de pastorie van 10.30u tot 
11.30u.)   

Welkom ook mevrouw Annelies Scheele. 
Annelies versterkt sinds kort de werkgroep 
gezinsviering. De werkgroep is heel blij met 
deze aanvulling en wij wensen Annelies veel 
voldoening en vreugde als werkgroeplid. Vele 
handen maken licht werk; de werkgroep is nog 
zoekend naar meer nieuwe leden!

Ook de bemensing van het secretariaat van 
de parochiekern is versterkt met de komst 
van Mevrouw Ine Saman-Blommaert. Ine, we 
hopen dat het werk op het secretariaat je 
voldoening mag geven. Van harte welkom! 

Gouden jubileum
Jan en Nel de Vaan zijn al heel veel jaren actief 
als kostersechtpaar bij doopvieringen in de 
parochiekern Hulst. Zaterdag 1 december 2012 
vierden de heer en mevrouw  De Vaan hun 
50-jarig huwelijk. Een jubileum en een echtpaar 
met een gouden randje. Wij wensen hen alsnog 
van harte proficiat!

Mevrouw annie Meijs
Een vrijwilliger met een jarenlange staat van 
dienst! Begonnen als “vrouw van de koster”, 
na pensionering van haar man voortgegaan als 
vrijwilliger duizendpoot (sleuteldrager, assistent-
koster enz.) gaat met vrijwilligerspensioen. In de 
kring van de mensen waar mevrouw Meijs het 
meest intensief mee heeft samen gewerkt, “De 
vrienden van de basiliek”(interieurverzorging, 
klussengroep, kosters, sleuteldragers, bestuur 
parochiekern) willen wij t.z.t. afscheid nemen 
van mevrouw Meijs. Afscheidsbijeenkomst is – 
onder voorbehoud – gepland op maandag n.m. 
25 februari 2013.
 
Vacaturebank Parochiekern 
H. Willibrordus Hulst:
Sleuteldrager/s gezocht:
Bent u ook zo trots op de mooiste kerk 
van Nederland? Vindt u ook dat deze kerk 
het verdient dagelijks geopend te zijn voor 
bezoekers? Wist u dat het openen en sluiten van 
de kerk op toerbeurt volgens rooster gebeurt 
door vrijwilligers? Zou u het leuk vinden om 
deze groep vrijwilligers te komen versterken? U 
bent van harte welkom! Als u meer wilt weten 
over de invulling van deze taak kunt u contact 
opnemen met: Nelly Janssen – de Kooning 
(tel.0114-720350) of:
De heer G. Leenknegt (contactpersoon 
Sleuteldragers Basiliek)

Kind en geloof / kind en kerk:
“Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst….!”
Wist u dat de parochiekern van de H. 
Willibrordus in Hulst ook aandacht heeft voor 
kinderen? Is het u bekend dat er ook voor 
kinderen speciale activiteiten en mogelijkheden 

VRIjWIllIGERSaanGElEGEnHEDEn
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zijn? Is het iets voor uw kind 
om misdienaar te worden(?) of 
lid van het kinder-en jeugdkoor 
“De Wal-noten”? Wist u ook dat 
regelmatig speciale gezinsvieringen 
voor kinderen worden aangeboden? 
Vindt u een goede voorbereiding 
en viering rond de Eerste H. 
Communie belangrijk? Ontroert 
het “Kindje wiegen” op kerstmiddag 
in de basiliek u ook ieder jaar weer? 
Het zal u duidelijk zijn dat alle 
activiteiten rond kind en geloof 
zorg en inzet vragen. De bemensing 
van de werkgroepen die zich 
hiervoor inzetten heeft dringend 
behoefte aan aanvulling. Als u 

een helpende hand wilt bieden, 
mee wilt denken en doen om ook 
kinderen een eigen plaats te geven 
in de kerk, kunt u contact opnemen 
met: Nelly Janssen-de Kooning  
tel. 0114-720350 (coördinator 
vrijwilligersbeleid)
Harriette Clyncke tel. 0114-321411 
(coördinator Misdienaars)
Sandra de Exter tel. 
0114-320167(kinder/jeugdkoor 
“De Wal-noten”)
Marleen Martens tel. 0114 – 
314869 (werkgroep gezinsviering/ 
1e H.Communie)
Desiree Louter tel. 0114-319160 
(werkgroep Kindje Wiegen)
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Voor de jeugd

Het was koud, die nacht. Een ijzige wind 
joeg de sneeuw op en de mensen die nog 
buiten waren haastten zich. Thuis brandde 
het vuur in de haard. De tafel was gedekt, 
de kaarsen waren aangestoken. Het was 
kerstnacht. Nog maar één enkele man liep 
door de verlichte straten. Zijn rug was 
gebogen en hij liep maar voort door de 
sneeuw en de kou, zonder zelf te weten 
waarheen hij ging. Niemand wachtte op 
hem. Riton had geen familie en geen thuis. 

De mensen keken naar hem als hij voorbij 
ging. Hij lette er niet op. Zonder achterom 
te kijken, vervolgde hij zijn weg. Hij floot 
zachtjes voor zich heen en de sneeuwvlokken 
bleven in zijn baard hangen. Toch was 
hij niet alleen in die ijzige nacht... Een 
hondje liep achter hem aan. Waar kwam hij 
vandaan? Om zijn nek had hij een halsband 
met een ster. 

Toen Riton het hondje zag, begonnen zijn 
ogen te stralen. “Ben je verdwaald? Dan 
kunnen we beter bij elkaar blijven.” De 
hond keek hem aan. Beschut onder de 
takken van een grote spar pakte Riton een 
stuk brood uit zijn rugzak en sneed het in 
tweeën. “Hier!” zei hij met een glimlach. 
“Het is een mager maaltje voor een avond als 
deze, maar meer heb ik niet.” 

Omdat het Kerstmis was vertelde hij een 
verhaal dat hij als kind heel mooi had 
gevonden. Daarna floot hij nog wat. Ook 
de wind floot. Steeds luider en luider, steeds 
kouder en kouder. “Kom,” zei Riton. Hij 
zette de kraag van zijn oude, versleten 
winterjas op. “Laten we schuilen in die hut.” 

Ze zaten daar een hele poos, lekker warm 
in het stro. Toen klonk er opeens een stem: 
“Schrik niet en luister. Ik ben geen hond. Ik 

ben een tovenaar.” Jij? Een tovenaar?” zei de 
oude man verbaasd. 

“Vanavond heb ik mezelf in een hond 
veranderd, omdat ik degene die goed voor 
me zou zijn wilde belonen,” zei de tovenaar. 
“En jij bent de enige die goed voor me was. 
Om je te bedanken zal ik je liefste wens 
vervullen. Vertel me wat die wens is. Ik wil 
geen grote dingen en ik heb niets nodig,” 
zei Riton. “Maar ik heb altijd al een hond 
gewild.” 

De tovenaar dacht lang na. Was dat Ritons 
liefste wens? Toen besloot hij dat hij graag de 
beste vriend van de oude man wilde zijn. En 
hij gaf voorgoed zijn toverkracht op. 

Heel vroeg de volgende ochtend verliet de 
oude man de hut om verder te trekken. En 
zijn vriend, de hond, volgde hem. 

EEn KInDEKE IS GEBoREn 
Een kindeke is op aarde gekomen 
kleine handjes en een ijl geluid 
gewikkeld in doeken want 
buiten is het winter en de wind waait luid 

dieren staan bij de stal 
voelend dat er een speciaal iemand is geboren 
ze houden de wacht en trotseren de koude 
tot het ochtendgloren 

drie koningen uit het verre oosten 
zagen de schitterendste ster aan de hemel staan 
ze wisten dat het koningskind daar zou zijn 
en boden hem goud wierook en mirre aan

STIllE nacHT, ToVERKRacHT

EEn KonInG 
IS GEBoREn 

Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld

Een koning is geboren 
Een koning, een koning 
Een koning is geboren 
Heb je ‘t al gehoord 
Hij kwam op aarde wonen 
Als baby’tje zo klein 
Voor alle mensen, ook voor jou 
Wil Hij de koning zijn 

Waar is Hij dan geboren 
Die koning, die koning 
Waar is Hij dan geboren 
Ik denk in een paleis 
O nee, die koning die ik ken 
De machtigste van al 
Die kwam niet in een mooi paleis 
Maar in een arme stal 

Waar moet Hij dan in slapen 
Die koning, die koning 
Waar moet Hij dan in slapen 
Een gouden hemelbed 
O nee, die koning die ik ken 
Die heeft geen bed van goud 
Geen pracht en praal, maar o zo kaal 
Een kribbetje van hout 
Wat draagt Hij dan voor kleren 
Die koning, die koning 

Wat draagt Hij dan voor kleren 
Een jas van hermelijn 
O nee, die koning die ik ken 
Die heeft er zelfs niet één 
En ook geen hemdje van satijn 
Maar doekjes om zich heen 

Hoe kan ik Hem dan vinden 
Die koning, die koning 
Hoe kan ik Hem dan vinden 
Weet jij misschien de weg 
Die koning is dichtbij je 
Je hoeft niet ver op reis 
Vraag Hem in ‘t kribje van je hart 
Dan wordt het een paleis 
Dan wordt het een paleis 

Samen, Een boom vol liedjes (deel 2)
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Op vrijdag 9 november jl. heeft in café/
restaurant Den d’Waes op Groenendijk, 
Kloosterzande de jaarlijkse vrijwilligersavond 
plaatsgevonden in de parochiekern Ter 
Duinen. Ruim 60 vrijwilligers waren 
deelgenoot van een gezellig en bovenal 
traditioneel avondvullend programma 
met bingo, kaarten (bieden en jokeren) en 
een heuse verloting met een paaskaars als 
hoofdprijs.
Het was echter niet alleen een traditionele 
avond, maar van de gelegenheid is ook gebruik 
gemaakt om het oude vrijwilligersboekje 
weer nieuw leven in te blazen. Voor de eerste 
aanspreekpunten binnen de werkgroepen 
is een fraai boekje gemaakt met de 
contactgegevens van alle vrijwilligers en wie 
van de parochiekerncommissie (pkc) voor de 
werkgroep verantwoordelijk is. Achiel Seij 
en Ronald de Bakker hebben hun uiterste 
best gedaan hier een handig boekwerk van te 
maken. Het is uiteindelijk aan de gebruikers 
om de informatie ook verder te completeren 
en bij te houden, zodat het actueel blijft.

De nieuwe werkgroep jubilarissen met Tiny 
Seij-van Kampen en Maria Serrarens-van 

Waes heeft de afgelopen maanden informatie 
vergaart over de tijd dat vrijwilligers al 
een bijdrage leveren in en rond de kerk. 
Uiteraard kan dat op vele fronten zijn zo 
blijkt, want voor veel vrijwilligers heeft de 
kerk meerdere interessante invalshoeken. 
Uit een eerste analyse is vrij snel duidelijk 
wat we al geruime tijd konden vermoeden. 
Zonder uiteraard tekort te willen doen aan 
al die mensen die al vele jaren actief zijn 
in en rond de kerk heeft de pkc tijdens de 
vrijwilligersavond de jubilarissen die al ruim 
40 (!!) jaar op vrijwillige basis actief zijn 
in de bloemetjes gezet. Etienne van Acker, 
Bert van Bellen, Irma Collet-Bauwens, Lies 
van Damme-Franssens, Lidwien Jansen-
Boeding, Karel van Kerckhoven, Emmy de 
Kever-Groosman, Cyriel Roelands, Anna van 
der Velpen, Karel Verschueren en Theo Voet 
willen wij via deze weg nogmaals bedanken 
voor hun enorme inzet de afgelopen jaren. 
Mede dankzij hen kraait de haan voort in 
de Parochiekern Ter Duinen. En uiteraard 
bedankt de pkc ook de mateloze inzet van 
de overige vrijwilligers voor de kerk. Mede 
dankzij de sponsors, zoals o.a. Landwinkel 
Van Assche, de Emte Supermarkt, Hoeve de 

Streep en de locale Regiobank ging niemand 
met lege handen naar huis en was het een 
zeer geslaagde avond.
Met ingang van 2013 ontvangen vrijwilligers 
voortaan ook een speciale verjaardagskaart 
op lustrum verjaardagen als teken van 
felicitatie en dank.
Tenslotte ter informatie: De pkc Ter Duinen 
vergadert in het eerste kwartaal van volgend 
jaar op 28 januari, 25 februari en 25 maart 
2013.

A. Mannaert

DE Haan KRaaIT VooRT (DEEl 2)

nIEuWjaaRSWEnS
Geef hen de hand

Ik wens je uit de grond van m’n hart een ‘goed’ jaar!
Een  ‘goed’ jaar voor jou.... en voor alle mensen!
Ik zeg je: Geef elkaar de hand... ook hen,
die je reeds lang geen hand meer gegeven hebt...
een hand met een hart vol goede en oprechte wensen,
geen wensen voor een dag
met een mooi masker op een lelijk gezicht!
Schrijf een kaartje! Plak een kus erop!

Een nieuw jaar begint! Maak er een goed jaar van.
Laat je eigen goedheid voelbaar zijn,
thuis, op school, op het werk.
Leg alle ruzies bij. Slik je ‘kwatong’ in.
Maak je man, je vrouw, je kinderen gelukkig. 
niet alleen met woorden.
want je hebt hun geluk zo nodig, om zelf gelukkig te zijn.

Zoek toch nooit geluk voor jou alleen...
in je eigen geïsoleerde hokje.
Help ons een wereld te maken, waarin wij
niet alleen elkaar verdragen, maar elkaar gaan liefhebben.,
een wereld, waarin er ruimte is voor een glimlach,
een bloem, een hart, voor een ‘stukje hemel’ op aarde.

Phil Bosmans

uITnoDIGInG KERSTMIDDaG 
In oSSEnISSE oP ZonDaG 9 

DEcEMBER oM 14.00 uuR In HET 
GEMEEnScHaPSHuIS Hof TER nISSE

Sinds de sluiting van de St. Willibrorduskerk wordt tijdens de kerstperiode 
een kerstmiddag gehouden. Het kerstcomité komt samen, bespreekt het 
programma en zorgt voor een muziekale omlijsting en genodigden die het 
programma mede invullen.

Wij merken dat het voornaamste doel van onze bezoekers de ontmoeting 
is en het samen zingen van kerstliedjes. Dit allemaal rond de oude kerststal 
met zijn beelden, die dan op het podium staan uitgestald. Het is een 
gelegenheid om elkaar weer eens te ontmoeten bij een bakje koffie met 
kerststol. Herinneringen worden opgehaald en soms is men ontroerd bij 
een verhaal of liedje.

Het kerstcomité doet zijn best om het gezellig te maken. De zaal 
wordt versierd, de kerstboom opgetuigd, de kerststal uitgestald en er 
wordt kerststol geserveerd. Vaste punten van het programma zijn een 
kerstgedachte, kerstliedjes, muziek en mooi verhaal en gedichten.
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cluSTER ooST  Clinge • Graauw • Nieuw-Namen

Ik zie Jac. de Baar nog door weer en wind 
langs de Zandbergsestraat naar het archief in 
Hulst fietsen. Hoe sterk is de eenzame fietser. 
Het is het epische beeld van de eenling tegen 
de ontketende elementen.
In 2004 en 2005 deed hij dat voor Graauw, 
daarna, tot 2012 deed hij dat voor Nieuw 
Namen. Als vrijwilliger. Als historicus. Dit 
moet ik even uitleggen.

Jac. de Baar (Graauw 1943) was onderwijzer 
en directeur van basisschool Sint-Jozef te 
Nieuw-Namen (1965-2004).

In 2005 bestond de parochie Graauw 
tweehonderd jaar. Om dat te vieren heeft 
het kerkbestuur destijds een jubileumboek 
uitgegeven, Graauw door de eeuwen, 
waarvan het grootste deel “De geschiedenis 
van Graauw” geschreven werd door Jac. 
de Baar. Naar aanleiding daarvan kwam 
bisschop Muskens een mis opdragen en het 
eerste exemplaar van het boek in ontvangst 
nemen.

In 2009 bestond de parochie Nieuw-Namen 
honderdvijftig jaar. Dat is waardig gevierd, 
maar het jubileumboek van Jac. de Baar is 
pas in september 2012 gepresenteerd. Het 
boek is het wachten meer dan waard geweest. 
In Graauw werd strikt de hand gehouden 
aan de deadline. Dat had als voordeel dat 
het boek tijdig klaar was. Het voordeel 
voor Nieuw-Namen is dat de auteur meer 
tijd heeft gehad en een nog diepgravender 
dorpsgeschiedenis heeft kunnen afleveren, 
die alle hulde verdient.
Veel in zo’n werk over lokale geschiedenis is 
nieuw en dus grensverleggend. Er was nog 
geen geschiedenis van die dorpen, terwijl er 
tientallen geschiedenissen van bijvoorbeeld 
Antwerpen of Rotterdam bestaan. Jac. de 
Baar heeft vele archiefstukken voor het 
eerst ontsloten. Dat is heel wat anders dan 
bestaande studies consulteren.

Het boek beschrijft, zoals de titel aangeeft, 
de ontwikkeling van het gehucht ‘de 
Kauter’ naar het kerkdorp Nieuw-Namen. 

Nog vroeger heette de plaats Hulsterloo. 
Kenners van ‘Van den vos Reynaerde’ weten 
dat in dat dertiende-eeuwse dierenepos 
de sluwe vos aan koning Nobel de leeuw 
een leugenverhaal vertelt waarin de 
plaatsen Hulsterloo en Kriekeputte worden 
vernoemd. Deze toponiemen zijn, samen 
met Absdale, van het grootste belang geweest 
om het Vlaamse dierenepos in het land van 
Hulst te situeren.

Het dorp Nieuw-Namen heeft twee 
karakteristieken: het ligt op een roestbruine 
zandheuvel (“rost zand” in de volksmond) 
van vier tot zes meter boven zeeniveau – en 
het ligt op de landsgrens, palend aan het 
Belgische Kieldrecht. De oudste vondsten 
die op menselijke bewoning wijzen, dateren 
van voor 2.000 v. Chr.

Rond 1140, of kort daarna, bouwden de 
Norbertijnen van Drongen een uithof in 
Hulsterloo (bestaande uit woonhuizen, 
stallen en kapel). In de kapel van Hulsterloo 
bevond zich het beeldje van Onze-Lieve-
Vrouw als Sedes Sapientiae, dat vele 
pelgrims aantrok. De uithof werd tijdens de 
godsdienstoorlogen omstreeks 1580 vernield 
door Gentse calvinisten. Het kersenhouten 
Mariabeeldje (waarover Jac de Baar in 1995 
al een kleine monografie publiceerde) werd 
echter tijdig naar Drongen gebracht, waar 
het nog staat. In die oorlog tegen Spanje 
werd het achterland van Nieuw-Namen, 
net als Graauw, in 1584 onder water gezet 
om de Spanjaarden buiten Antwerpen te 
houden: een militaire inundatie heet dat. 
Maar de heuvel van Hulsterloo bleef nog net 
droog: die kreeg dus strategisch belang als 
uitkijkpost.

Daarna raakte de term Hulsterloo in onbruik, 
ten gunste van kauter (elders kouter), een 
woord dat afstamt van het Latijn cultura: in 
cultuur gebracht land.

Na 1648, de vrede van Münster, komt 
er weer bewoning: de pioniers zijn arme, 
ruwe vissers, die domeingrond op de heuvel 
pachten. In die tijd was de katholieke 
eredienst er verboden en moest men gaan 
kerken in Belgisch Klinge. Pas onder 
Frans bewind werden protestantisme en 
katholicisme gelijkgesteld. In die tijd werd 
er veel ingepolderd. Na de val van Napoleon 
(1815) was er onder koning Willem I veel 
armoede in De Kauter, armoede die van 
1846 tot 1856 door de aardappelziekte nog 
schrijnender werd. 

Als middel ter beschaving en ter bestrijding 
van de armoede werd de oprichting van 

parochie en kerk al in 1867 voorbereid. De 
Kauter telde toen 807 inwoners. Ondanks 
tegenkantingen van Kieldrecht en Clinge – 
om lokale belangen (toen ook al) – werd de 
parochie Nieuw-Namen in 1859 officieel 
gesticht. De eerste pastoor, Louis Camerman, 
wilde de herinnering aan de slechte faam van 
De Kauter uitwissen en koos voor dorp en 
parochie een nieuwe naam: Nieuw-Namen, 
naar Namen, bij Baalhoek, verdronken in 
de storm van 1715 (dat Namen zelf was 
genoemd naar Jan I van Namen [Namur, 
België], wiens echtgenote de polder in 
1348 had laten indijken). Opvallende naam 
eigenlijk: waarom koos Camerman niet voor 
Hulsterloo?

Eerst werd een houten noodkerk gebouwd:  
een pakkend verhaal van schamelheid. 
Eigenlijk is zo’n noodkerk ontroerend 
van nederige schoonheid. Noodkerken 
en schuurkerken doen ons aan de eerste 
christenen denken in de catacomben, 
die schril afsteken tegen de exuberante, 
triomfalistische neogotiek van het rijke 
roomse leven. Misschien ook een hint voor 
de toekomst?

Al met al heeft de parochie Nieuw-Namen 
maar vier voltijdse pastoors gehad: na 
Camerman kwamen Willemse, Vermeulen 
en Mangnus. Willemse breidde de kerk uit 
en was tegen de oprichting van de parochie 
Prosper (1907). Onder het pastoraat van 
Vermeulen werd het kerkgebouw nog eens 
uitgebreid (1923) en beleefde het dorp 
de ellende van de Tweede Wereldoorlog, 
inclusief de klokkenroof ten behoeve van 
de wapenindustrie van de nazi’s. Pastoor 
Mangnus maakte in 1959 het eeuwfeest 
van de parochie mee en een paar jaar later 
het Tweede Vaticaanse Concilie. De laatste 
pastoor, maar dan halftijds, was André 
Ruyloft, tot 1997, tevens de laatste pastoor 
van Graauw. 

Een interessant hoofdstuk over kantwerk 
en textiel vindt men op blz. 195-210. 
Burgemeesters, onderwijs, verenigingsleven 
komen ruim aan bod. Allemaal de vrucht 
van prima onderzoek... Een volledige 
samenvatting van het boek zou veel te 
lang worden. Eén algemeenheid moge ik 
nog toevoegen: doordat de geschiedenis van 
dorp en parochie meer dan eens in de 
context van de algemene geschiedenis wordt 
gesitueerd, overstijgt deze studie vaak het 
louter lokale belang. Andere hoofdstukken 
gaan onvermijdelijk over meer lokale zaken 
zoals verenigingsleven die buitenstaanders 
wellicht als minder boeiend zullen ervaren. 
De geschiedenis van Nieuw-Namen is in 

jac. DE BaaR HISToRIcuS Van GRaauW En nIEuW-naMEn

Foto Jaap Klok
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die honderdvijftig jaar rijk geweest aan 
problemen en tegenstellingen. Maar Jac. de 
Baar is een behoedzame auteur en bespreekt 
de recente conflicten (1996-2000) zakelijk 
en met serene diplomatie.

De stijl is verhalend en zeer onderhoudend. 
De auteur voert de lezer als het ware bij 
de hand mee, met geduld en didactische 
methodiek, zodat alles goed te volgen en 
aangenaam te lezen is. 

Op het eind vindt men een nawoord, 
enkele nuttige lijsten en een bibliografie. 
De illustraties zijn mooi en functioneel. Het 
boek, een hard cover, is fraai vormgegeven, 
naar het model van de geschiedenis van 
Graauw. 

Als ik het goed heb, is dit boek gedrukt op 
450 exemplaren. De 800 exemplaren van de 
geschiedenis van Graauw waren in minder 
dan twee maanden uitverkocht. Dus wie het 
nieuwe boek van Jac de Baar nog niet heeft, 
en als het nog niet te laat is, … 

J.A. de Baar, Van de Kauter naar Nieuw-
Namen, een dorps- en parochiegeschiedenis, 
een uitgave van het kerkbestuur van de 
parochie van de H. Joseph te Nieuw Namen, 
n.a.v. het 150-jarig bestaan van de parochie 
1859-2009, Nieuw-Namen, 2012, 360 blz.

Paul Verhuyck

Op 22 november vieren we de feestdag 
van de H. Cecilia van Rome, patrones 
van de zanger(es)s(en) en de musici. Niet 
verwonderlijk dat er in de maand november 
velen van hen in het zonnetje worden gezet. 
Dit jaar hadden we in Clinge 3 jubilarissen. 
Op 3 november waren Ria Bracke-de Bakker 
en Ria de Koster-de Puysseleyr van het 
Parochieel Gemengd Koor ‘St. Cecilia’ aan 
de beurt. Ze kregen na de viering uit handen 
van de voorganger en eerstaanspreekbare 
pastor van onze kern, Chantal van de Walle, 
een ‘eremedaille in goud met oorkonde 
wegens 40-jarig jubileum’. Ook een 
bijhorend hangertje en een bos bloemen 
werden aan hen overhandigd. 

Beide dames zijn in 1972 begonnen in het 
koor van Clinge en zijn, zonder onderbreking, 
40 jaar trouw gebleven aan zowel het dames- 
als het gemengd koor. Ria Bracke-de Bakker, 
deze zomer 90 jaar geworden, is hiermee 
het oudste lid van de vereniging. De laatste 
tijd gaat het iets moeilijker maar al die 
jaren was zij een goede aanwinst voor het 
koor. Afkomstig uit Brabant heeft zij, vóór 
haar huwelijk, ook daar nog in een koortje 
gezeten. Toen zij naar Clinge verhuisde en 
samen met haar man de zorg over 6 kinderen 
kreeg, werd de hobby even opzij gezet. Maar 
toen het thuis wat rustiger werd, pakte zij de 

draad weer op en sloot zich aan bij het koor 
in Clinge. Ria de Koster-de Puysseleyr draagt 
niet alleen vocaal haar steentje bij maar is 
reeds meer dan 9 jaar penningmeester van 
het koor en 25 jaar regelmatig als lector 
binnen onze parochiekern te zien. Van de 
voorzitter vernam ik dat beide Ria’s al die 
jaren trouw de repetities bijwoonden en 
ook wanneer er aangetreden moest worden 
in een weekendviering of in een trouw- en 
rouwdienst, zij regelmatig aanwezig waren. 

Op 10 november was Victoor van der Gucht 
van het koor ‘Laudate Dominum’ aan de 
beurt. Naast het zingen ondersteunt hij ook 
het koor met gitaarbegeleiding. Hij kreeg 
uit handen van pater Reurs een ‘eremedaille 
in brons met oorkonde wegens 12,5-jarig 
jubileum’. Ook ontving hij de bijhorende 

draagspeld. Ook al woont Victoor net over 
de grens in De Klinge is het hem nooit 
teveel om naar zowel de repetities als de 
uitvoeringen in onze kerk te komen. Met 
zijn grote liefde voor de muziek is hij 
dan ook van onschatbare waarde voor het 
koor maar vooral ook voor de dirigente 
Bernadette Luijcks-Hemelsoet. Naast het 
helpen verzorgen van maandelijks een 
viering in de kerk is Victoor ook vaak te zien 
in de Blaauwe Hoeve waar hij met enkele 
andere enthousiastelingen de bewoners leuke 
muzikale momenten bezorgt. Aan de beide 
Ria’s en Victoor… een dikke proficiat en 
bedankt voor jullie enorme inzet.

Annemie de Loos-Brijs.

BoEK oVER nIEuW naMEn 
GEPRESEnTEERD 

Na afloop van de presentatie vond het boek gretig aftrek. Ook in de weken daarna kochten 
vele mensen het werk aan. Het boek is een prachtig cadeau voor familie en vrienden tijdens 
de komende feestdagen. Het is nog 
voor e29,50 verkrijgbaar bij:
- Dhr. P. de Deckere, Kauterstraat 

20, 4568 AN Nieuw-Namen. Tel: 
0114-345360;

- Mevr. R. Pauwels - Schuddings, 
Veerstraat 6, 4568 PH Nieuw-
Namen. Tel: 0114-345614;

- Dhr. K. van Ombergen, 
Hulsterloostraat 88, 4568 AG  
Nieuw-Namen. Tel: 0114-346145;

- Dhr, J. Bosman, Hulsterloostraat 
135, 4568 AC Nieuw-Namen. Tel: 
0114-345435;

- Mevr. L van Kershaver, 
Cuwaertstraat 8, 4568 BH Nieuw-
Namen. Tel: 0114-311231;

- Dhr. C. van Roeijen, Arnoutstraat 
14, 4568 BC Nieuw-Namen. Tel: 
0114-3455

DRIE juBIlaRISSEn KRIjGEn ‘GREGoRIuS’ MEDaIllE
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oDE aan clInGSE RElIGIEuZEn
In de vorige kerkkoerier vertelden we 
u dat een groepje enthousiastelingen 
gestart was met het verzamelen van 
foto’s van Clingse religieuzen. Bij deze 
zoektocht ging men terug tot 1875, het 
ontstaan van de H. Henricus parochie. 
Na veel opzoeken en contacten leggen 
(Antoinette Maenhout en Wilfried 
Maes) gevolgd door het bewerken van 
de foto’s op de computer (Wilfried 
Meert) werd alles afgerond  met de 
aankoop van een mooie fotolijst 
(geschonken door initiatiefnemer 
em. past. Jo van der Heyden) en het 
inkaderen van de foto’s (pro deo gedaan 
door Kunsthandel en Lijstenmakerij 
‘De Spanschroef ’ – waarvoor uiteraard onze oprechte dank). Op vraag van 
pastoor Jo van der Heyden werden op woensdag 10 oktober de 4 ‘harde’ werkers 
en een delegatie van de parochiekerncommissie uit Clinge uitgenodigd om 
het meesterstuk officieel te onthullen. Dat werd gedaan door hemzelf en de 
voorzitster van de parochiekerncommissie, Lilian van Esbroeck, die de groep 
oprecht feliciteerde met dit project. Nadien werd onder het genot van een kopje 
koffie en thee nog wat nagepraat; past. van der Heyden vertelde over het tot 
stand komen van dit project en door Wilfried Maes (De Klinge) kwamen we 
het één en ander te weten over enkele religieuzen; de moeite waard! Voorlopig 
hangt de fotolijst in de vergaderzaal; het is echter de bedoeling dat na het herstel 
van de schilderwerken, hopelijk begin volgend jaar, het een mooie plaats in onze 
kerk krijgt. Mocht u belangstelling hebben kunt u na elke kerkviering gerust een 
kijkje gaan nemen (vergaderzaal bereikbaar via de tussendeur).

Annemie de Loos-Brijs

VERZaMElEn VooR EEn 
GoED DoEl

Ooit al eens gehoord over: www.dopjesactie.be? Beslist 
de moeite waard om eens naar te kijken. Kort 
samengevat word je op deze site warm gemaakt 
voor het sparen van plastic dopjes van drankflessen 
(mineraal- en spuitwater, frisdrank, melk, fruitsap 
…) en dit voor het kweken en opleiden van een 
blindengeleidehond. Al heel wat Clingenaren helpen 
reeds bij deze spaaractie via de schoolkinderen; want 
geloof me … die zijn super ijverig aan het sparen. En 
dat is ook nodig want om even wat cijfertjes te geven: 
er gaan ongeveer 400 dopjes in 1 kg.; er is 4.500 
kg. nodig voor de aanschaf van een goedgekeurde 
en geschikte pup en 68.000 kg. om een opgeleide 
en afgeleverde blindengeleidehond te kunnen 
financieren. Heb je belangstelling om ook je steentje 
hieraan bij te dragen, dan kan dat vanaf nu ook in 
ons kerkgebouw. Op de ronde tafeltjes, achter in de 
kerk, zal een doos geplaatst worden waarin de dopjes 
kunnen gedeponeerd worden. Ook kunnen ze elke 
eerste donderdag van de maand tussen 9.30 uur en 
10.30 uur in de vergaderzaal, naast de kerk, afgegeven 
worden. Wilt u meer informatie over dit project of 
over de soort dopjes, kunt u naast het bekijken van de 
site ook contact opnemen met onze kosteres, Fanny 
van Geertruy, op het telefoonnummer 0114-311484. 
Zij is de coördinator van het verzamelpunt in Clinge.
Alvast bedankt voor uw medewerking!

Annemie de Loos-Brijs.

Zondag 14 oktober jl. heeft Femke Grofsmid 
afscheid genomen van haar goede werk 
als misdienaar. Ze kreeg uit handen van 
pater Poppe een mooie oorkonde. Femke 
heeft gedurende 6 jaar haar trouwe diensten 
bewezen.  Ook Louka van Troost heeft te 
kennen gegeven, dat ze wilde stoppen.  Louka 
heeft  4 jaar lang haar bijdrage geleverd aan 
onze kerkgemeenschap en zal ook nog haar 
oorkonde ontvangen.  Zondag 4 november 
2012 hebben wij tenslotte afscheid genomen 
van nog twee trouwe misdienaars: Christien 
en Eline van Campen. 

Zij hebben resp. 9 en 7 jaar de pastores en 
pastoraal medewerkers geassisteerd bij de 
vieringen.  Ze zijn allemaal begonnen toen ze 
hun eerste heilige communie hadden gedaan 
samen met o.a. Claudine, Olav, Enia, Moya en 
Laurens. Naast de gewone standaardvieringen 
vonden ze het ook leuk om de mis te dienen 
tijdens de vieringen van de eerste heilige 
communie, de vormselvieringen, de speciale 
kerst- en paasvieringen én de vieringen in 
Paal, tijdens de Saeftingefeesten. Christien 
en Eline hebben ook  de mis gediend tijdens 
de jubileumviering ter gelegenheid van 
het 200-jarig bestaan van onze kerk Maria 
Hemelvaart september 2005. Tijdens de 
eucharistieviering, die werd voorgegaan door 
Pater Joop Reurs ontvingen Christien en 
Eline een speciale oorkonde.

Foto:  jubileumviering 2005

Alle dames gaan hun horizon verbreden 
en zich richten op vervolgstudies elders 
in het land. Dan is de tijd aangebroken 
voor afscheid! Christien, Eline, Femke en 
Louka: Namens het parochiebestuur, het 
pastoresteam en de geloofsgemeenschap 
hartelijk dank voor jullie positieve bijdrage 
en fijne inzet. Gelukkig hebben wij nog 
3 jongeren beschikbaar als misdienaar, nl. 
Jasper, Isabella en Lieselot.  Wij hopen, dat 
ook zij nog lang hun steentje willen blijven 
bijdragen. 

Brigitte van Campen
Coördinator misdienaars 

afScHEID MISDIEnaaRS In GRaauW
JiJ     JiJ    JiJ

Ergens komt een kind vandaan 

van ver, van buiten zonder naam. 

Het is nog niemand, spreekt geen woord 

heeft van de dood nog niet gehoord.

Het huilt nog van geboortepijn 

en weet niet hoe het ooit zal zijn. 

Dan roepen mensen JIJ, JIJ, JIJ,

woon hier bij ons, woon hier bij mij.

De wereld wordt een huis voor jou 

en liefde maakt een mens van jou.

Niemand weet wat leven is.

Alleen dat het gegeven is.

Wie leeft die maakt zijn eigen lied.

En die niet leeft verstaat het niet.

Dan roepen mensen JIJ, JIJ, JIJ.

Kom hier bij ons, kom hier bij mij.
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cluSTER WEST Boschkapelle • Hengstdijk • Stoppeldijk

Het is weeral bijna kerstmis, wat gaat een 
jaar toch snel voorbij. Bijna een jaar vormen 
we samen de parochie H.Maria Sterre der 
zee. Het eerste jaar is er veel tijd en energie 
gestoken om allerlei gegevens en gewoontes 
van de diverse parochiekernen te verzamelen 
zodat hiermee in de toekomst een gezamenlijk 
beleid gevormd kan worden.  Binnen onze 
eigen parochiekern zijn de activiteiten zowat 
gelijk gebleven aan die in andere jaren. 

Drie keer per maand is er een weekendviering 
die evenals in de andere parochiekernen over 
het algemeen matig wordt bezocht, de tijden 
van vroeger met volle kerken zijn voorbij. 
Toch is onze parochiekern behoorlijk actief 
wat betreft het samenkomen met andere 
gelegenheden zoals b.v. met de Taizevieringen 
of de kerststaltentoonstelling wat toch ook 
een vorm van kerk zijn is. Ook de bijdrage 
voor de actie kerkbalans is weer iets beter 
geworden. Willen we onze parochiekern in 
stand houden is dat ook heel belangrijk. Dat 

onze parochie ook heel actief is kun je ook zien 
aan de activiteiten van de Stichting Behoud 
Catharinakerk zoals b.v. het Midzomerfeest. 
Dit jaar is dit weer bijzonder goed geslaagd 
en is er een mooi bedrag binnen gekomen 
voor het onderhoud van de kerk. Er staan 
nog een aantal onderhoudswerken op het 
programma maar i.v.m. subsidies is het nog 
even wachten op de uitvoering hiervan. 

Ondertussen heeft er in onze parochiekern 
een bestuurswisseling plaatsgevonden. 
Lucien Verschueren is i.v.m. de zeer drukke 
werkzaamheden op zijn bedrijf en de geplande 
verhuizing gestopt met zijn bestuurlijk werk. 
Zijn taak wordt overgenomen door Nelly 
Bogaart-de Bakker. Wij danken Lucien voor 
zijn zorgvuldig beheer van de financiën van 
onze parochiekern en voor al het andere 
werk in het bestuur van onze cluster. We 
wensen Nelly heel veel succes toe als nieuw 
bestuurslid en kasbeheerder van onze 
parochiekern. Nu op naar kerstmis. Op 

kerstavond 24 dec. om 19.00 uur is er in 
onze kerk een woord en communie viering 
die wordt voorgegaan door pastor K.v.Geloof 
de viering wordt opgeluisterd met zang van 
het koortje Laudate Dominum. Ze proberen 
zoveel mogelijk bekende kerstliederen te 
zingen zodat ieder mee kan zingen. 

Op 27 dec. om 13.00 uur opent weer 
de bekende kerststaltentoonstelling. Er zijn 
heel veel toezeggingen om mee te doen, 
niet alleen uit onze eigen streek maar ook 
uit Belgie en b.v. uit Brabant. Dit jaar is de 
basisschool van Terhole weer aan de beurt 
om mee te doen, ook de kinderen van de 
Batmintonclub uit Hengstdijk komen met 
een creatie over kerstmis. Tot slot namens 
onze parochiekern en de Stichting Behoud 
Catharinakerk ieder een zalig kerstfeest en 
een voorspoedig 2013 toegewenst. 

Jo de Cock

Vreemdelingen in ons midden 
voorwerp van vrees, 
ook dikwijls spot. 
 
Wie zijn wij 
dat wij hen niet beminnen 
beminnen, naar gebod van God? 

Vreemdeling, 
behoeftig en vernederd, 
Wijst ons weer de weg naar God. 
 
Zijn wij in bewustzijn 
van een welzijn, onverdiend, 
zo gericht naar binnen, 
onbewust van eigen lot? 

PaRocHIEKERn  H.caTHaRIna  HEnGSTDIjK 

Kindje Wiegen met 
levende kerststal 

in de parochiekerk 
te Stoppeldijk

2e Kerstdag, aanvang 10.30 uur

Nadien nog gezellig koffie en thee
Tot dan! 

Team Kindje Wiegen

Op zekere dag, vlak voor Kerstmis, werd 
uit het hart van de Sneeuwkoningin een 
sneeuwvlokje geboren, dat anders was dan 
alle andere. Het zag er wel hetzelfde uit als de 
gewone sneeuwvlokjes, maar er was iets raars 
mee aan de hand! 

Het lag niet aan zijn prachtige kristallen kleed. 
Nee, dat schitterde -als de zon erop scheen- 
net zo mooi als dat van alle sneeuwvlokjes. 
Dan werd het helemaal doorzichtig en leek het 
net een heuse bergkristal! 

Wat was er dan feitelijk wel aan de hand? Laat 
ik het u maar verklappen. Dit ene speciale 
sneeuwvlokje had een zeer gevoelig hartje! Als 
het, tijdens zijn lange vlucht naar de aarde, 
onderweg ergens op de wereld nare dingen 
zag gebeuren, dan kromp het een beetje 
ineen. Wanneer het mensen zag wenen dan 
gloeide zijn hartje van medelijden. En o! Dit 
lieve sneeuwvlokje zag wel zoveel narigheid 
op de wereld! Hoe dichter het de planeet 
Aarde naderde, hoe vaker zijn hartje ging 
gloeien. Telkens smolt het vlokje een beetje 
meer, maar tegelijkertijd ging het ook nóg 
mooier schitteren, omdat het zoveel goedheid 
uitstraalde. 

Uiteindelijk landde het, ergens langs een 
landweggetje, op het gezicht van een eenzaam 
jongetje. Dat had veel verdriet, omdat het 
zijn mama zo miste. Ineens merkte het kind 
dat het flink aan het sneeuwen was! Toen het 
voelde dat er een heuse sneeuwvlok op zijn 
neus geland was begonnen zijn ogen plots van 

blijdschap te stralen! Vóór zijn mama voor 
altijd weggegaan was had ze hem namelijk iets 
beloofd! 

“Als het sneeuwt, mijn lieve kind, zal je 
mij terugzien in het ijs op de rivieren en in 
de vlokjes van de sneeuw. Met hen zal ik 
meereizen, om jou te komen begroeten, mijn 
lieve jongen! Ween maar niet, ik zal veel 
dichter bij jou zijn dan jij nu zien kunt. Je zult 
zelfs mijn kusjes kunnen voelen, op je neusje 
en op je zachte wangetjes! In je hartje zal ik 
altijd heel dichtbij jou zijn en ook in je mooie 
dromen. Ween dus niet, maar kijk goed naar 
de natuur, want daarin zul je mij 
altijd zien en voelen!” 

Het jongetje keek ineens naar het puntje van 
zijn neus en héél even leek het, alsof hij in het 
sneeuwvlokje het gezicht van zijn mama zag! 
Het warme vlokje z’n hartje ging op dat 
moment van pure ontroering zo hevig gloeien, 
dat het héél hard begon te smelten! 

Er rolden aan weerszijden van het jongetje 
z’n neus ineens dikke tranen van ontroering, 
omdat z’n mama’s woorden opeens bewaarheid 
werden. Het sneeuwvlokje vermengde zich met 
hen, schitterde nog éénmaal in alle hevigheid 
en veranderde toen in een heuse vreugdetraan! 

Toen de Sneeuwkoningin dit alles zag sprak 
zij wijs: “Ja, mijn kind, nu zijn wij voor altijd 
weer één!” 

©Laurine Vandepitte 

HET WaRME VloKjE 
Een troostverhaal voor jong en oud 
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Computers en machines gebruikt God niet. 
Hij schiep het licht en het leven enkel door er 
aan te denken. God heeft ook geen handen 
nodig om de vormen te boetseren die hij 
wenst. Ze komen vanuit zijn gedachten. 
En van een computer die er niet is kan de 
boodschap niet gekraakt worden. 
Toch zijn er mensen die zeggen bewijzen 
te hebben dat ze Gods code kunnen 
kraken. Ze zoeken naar een verborgen 
boodschap uit de letterwaarde van de 
Bijbelse boeken. Aangevuld met onvolledige 
gegevens, ongefundeerde aannamen en 
wat persoonlijke invulling komen ze tot 
een zogenaamde openbaring: De aarde zal 
vergaan. Al enkele duizenden jaren hebben 
die voorspellers het fout. Evengoed blijven 
velen met getallen en letters goochelen, 
alsof het dan toch mogelijk is om de wil van 
God naar de hand van de mensen te zetten. 
Want, het is best handig als je het goed kunt 
voorspellen. Alleen, het is nog niemand goed 
gelukt en het zal ook niemand lukken. 

Meerdere geleerden dachten dat de 
voorspellingen niet klopten omdat de 
gebruikte rekenmethoden onvolledig waren. 
Zij konden dat beter, dat wisten ze zeker. Ze 
leenden van de Nasa de grootste computers 
en gingen er een week mee aan de slag. 
Alle woorden van het scheppingsverhaal 
werden ingevoerd en vervolgens gingen er 
nog allerlei wetenschappelijke formules bij. 
Heel onverwacht waren de resultaten. Volgens 
de formule van de sterrenkundigen zou de 
zon ooit boven de stad Lima zeven nachten 
blijven schijnen. Geologen berekenden dat 
de aarde zou vergaan op 4 april 1444, maar 
die datum is al voorbij. De computer van de 
biologen voorspelde dat over honderd jaar 
elk schaap vijf poten zou hebben. Andere 

disciplines kregen ook een kans, maar welke 
formule ook werd geprobeerd steeds was het 
antwoord gewoon fout. 

Teleurgesteld waren de geleerden.  Daarop 
werden alle data verzameld en op het net 
gezet. Op ipad en laptop kwam overal in de 
wereld de vraag binnen om mee te denken. 
Misschien was het wel mogelijk om samen 
tot een bruikbaar antwoord te komen. Men 
ging aan de slag met de grootste computer-
power ooit gemeten om één probleem op 
te lossen. Na twee stille dagen, waarin ieder 
met rode wangen samenwerkte kwam er op 
alle schermen in de wereld een boodschap: 
het antwoord komt over dertig seconden. 
Het werden spannende seconden.

Tegelijkertijd stuurde God een engel naar 
een groep gelovigen. Die liet een wedstrijd 
organiseren om het Onze Vader zo te 
herschrijven, dat de tekst precies paste op 
het schermpje van een gsm. Een student 
geschiedenis lukte het en stuurde de tekst 
door aan heel die groep gelovigen. Het 
was een geweldige ervaring. Ze lazen het 
gebed en spraken de tekst hardop. Iedereen 
stuurde het vele malen door en de ontvangers 
stuurden het weer verder.
Op het moment dat het grote antwoord zou 
komen kwam bij iedereen de volgende tekst 
op het schermpje:

dad @ hvn urspshl we want wot u want & 
urth2b like hvn giv us food & 4giv r sins lyk 
we 4giv uvaz don’t test us! save us! bcos we 
kno ur boss ur tuf & ur cool 4 eva! ok?

Het werd stil en vol ongeloof staarde men 
naar de schermen. Langzaam drong de tekst 
tot  de ontvangers door en herkenden ze 

het gebed als het gebed van Jezus, het Onze 
Vader. Binnen een paar minuten was de hele 
digitale wereld er mee bezig. Heel anders 
dan de valse, negatieve voorspellingen is de 
boodschap van het Onze Vader. Hier wordt 
een nieuwe aarde opgebouwd in plaats van 
afgebroken, hier krijgen mensen nieuwe 
kansen. 
Vele jongeren en ouderen over heel de wereld 
snappen de bedoeling en hebben de tekst 
opgenomen onder een speciale app. Een 
druk op de knop is voldoende om het gebed 
te verzenden. Daaruit groeide een nieuwe 
vorm van virtueel samen bidden. Over de 
hele wereld zenden nu dagelijks ontelbaar 
veel mensen dit gebed naar de hemel, soms 
wel enkele malen per dag, soms bidden ze 
het hardop. Er is zelfs een betaalde service 
die het gebed voor jou tien keer per dag 
uitzendt. 
Veel mensen zijn gaan zoeken in de verhalen 
van Jezus naar de echte boodschap van God.  
In het kort samengevat luidt die:

VREDE GEEF IK U - VREDE VAN HAND 
TOT HAND - VREDE IN IEDER LAND 
- VREDE VAN MENS TOT MENS. DAT 
IS GODS HARTEWENS.

Zalig Kerstmis.
Omer Calle - St. Jansteen.

De klok is weer teruggezet. ’s Avonds is het 
al vroeg donker buiten. Gezellig samen met 
de verwarming aan. Deze donkere dagen 
brengen voor enkelen eenzaamheid, maar 
velen genieten van de gezellige dagen die 
gaan komen.

Maria 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 Kindje wiegen.

Op maandag 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 kerst-
verhaal wil-
len luisteren. 
Er wordt niet 
alleen verteld, 
maar het kin-
derkoor ‘Goed 
Gestemd’ zal 
als levende 
kerststal het 
verhaal uitbeel-
den. 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

HET anTWooRD Van GoD

KInDjE WIEGEn In KoEWacHT
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KERSTSaMEnZanG 

KoEWacHT
Op zondag 16 december vindt in de kerk 

van Koewacht weer een kerstsamenzang 

plaats, waarbij de nadruk zal liggen op 

het samen zingen.

Deze middag zullen we, in een kerk 

die getooid is in kerstsfeer, samen de 

bekende kerstliedjes zingen. Er wordt 

een kerstverhaal gelezen en gedichten 

voorgedragen, zodat we al een beetje een 

echt, vredig, kerstgevoel krijgen.

De samenzang begint om 14.30 uur en 

wordt afgesloten met koffie of thee.

Iedereen, jong en oud, is van harte 

welkom.

Zegt het voort, zegt het voort …

Inmiddels is de restauratie van de kruisweg 
ongeveer halverwege; de eerste acht staties 
zijn klaar en zien er weer prachtig uit. De 
restauratrice denkt eind februari gereed te 
zijn met de complete kruisweg. Ook het 
boek over de kruisweg en de geschiedenis 
van de kerk en de parochie vordert gestaag.

Bij de aankondiging van de restauratie hebben 
wij uw steun gevraagd en aangeboden aan 
mensen die tenminste e100,- doneren om 
zich tijdens de restauratie te laten fotograferen 
met een van de staties. De foto zullen wij, als 
u dat wilt, laten opnemen 
in het boek. U kunt zich 
voor de foto opgeven bij 
Jo Smet, bij voorkeur via 
e-mail: smeher@zeelandnet.
nl of telefonisch: 0114-
361210. Wilt u daarbij ook 
uw eventuele e-mailadres 
opgeven, zodat contact met 
u kan worden opnemen 
voor de foto-opname.
U kunt natuurlijk ook nog 
steeds een financiële bijdrage 
doen voor de restauratie van 
de kruisweg, eveneens via 
Jo Smet.

Uiteraard zal, als de restauratie en het boek 
gereed zijn, in een bijeenkomst aandacht 
worden besteed aan de restauratie. Bij 
deze bijeenkomst zal het boek worden 
gepresenteerd. De datum, het tijdstip en de 
plaats van de bijeenkomst zullen te zijner 
tijd bekend worden gemaakt; wij verwachten 
de bijeenkomst in het voorjaar van 2013 te 
kunnen organiseren.

W. Verschragen

In MEMoRIaM
In het afgelopen jaar hebben we als 
Parochie Kerncommissie Koewacht 
afscheid moeten nemen van twee 
belangrijke vrijwilligers van onze 
kerkelijke gemeenschap.

Op 9 april 2012 overleed, na een lange 
periode van ziekte, Frank van Mossevelde. 
Frank is vele jaren lid van het Kerk-, 
respectievelijk Parochiebestuur geweest, 
waarin hij de belangen van de parochie 
en de kerk behartigde op het gebied van 
bouwzaken.

Op 1 oktober 2012 overleed plotseling 
Theo Verstraeten. Theo was, sinds hij 
op Koewacht is komen wonen, trouw lid 
van de groep vrijwilligers die het kerkhof 
onderhoudt.

Wij zullen beiden erg missen en wensen 
de families sterkte met het verwerken van 
het verlies.

Frank van Mossevelde Theo Verstraeten

RESTauRaTIE KRuISWEG KoEWacHT

Een ster ging op uit Israël
na duizend en één nacht.
Een oud verhaal werd doorverteld,
een lied klonk onverwacht.
Dit is het uur van onze God.

een mensenzoon gelijk,
die onze naam draagt en ons lot,
die nacht begon zijn Rijk.

J.Duin

KERSTRElIëf Van PaSToR oMER GIEllIET 
 TE BRESKEnS.



Zoals u eerder in ons blad heeft kunnen lezen 

bestaan wij als redactie dit jaar 10 jaar. Om 

dit heugelijke feit te vieren heeft het bestuur 

ons in staat gesteld een leuke dag te orga-

niseren. Omdat we sinds kort een nieuwe 

parochie hebben leek het ons leuk om het 

beeld van Maria, Sterre der Zee op te zoeken. 

Dat staat namelijk in de basiliek van de Onze 

Lieve Vrouw te Maastricht. Zo togen wij op 2 

november naar Limburg. Op deze bladzijde 

ziet u een fotoimpressie van deze dag.

We kijken terug op een mooie 
dag met een mix van cultuur, 
gezellig samen zijn en een 
blik op het stadse leven.

Redactie op zoek naaR 

MaRia, steRRe deR zee


