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colofon TEn GElEIDE
Een kerstwens en een nieuwjaarswens voor 
2016 voor alle mensen. Rijk, of arm, gelovig 
of niet gelovig. Zalig kerstmis voor de meer 
gelovige. Vrolijk, of gelukkig kerstfeest 
voor de mindergelovigen, humanisten 
etc. Maar het komt eigenlijk hier op neer, 
dat we iedereen een paar hele fijne dagen 
toewensen. Twee dagen zonder werkdruk, 
zonder stress. Gewoon gezellig met je familie 
en/of vrienden gelukkig zijn. Je zalig voelen. 
Toch heeft kerstmis ook een diepere 
achtergrond. Deze wordt tegenwoordig nogal 
eens vergeten. We denken aan cadeautjes, 
lekker eten en vrolijk zijn. Daar is niets op 
tegen. Maar we vergeten dat kerstmis de 
geboorte van Jezus is, waarop zoveel mensen 
hebben gewacht. De verlosser van de wereld, 
die vrede brengen zou. Alleen, die vrede is 
nog zo ver weg. Er moet nog veel gebeuren 
in deze wereld, voordat iedereen kan zeggen 
“Zalig Kerstmis”. 

“De beste wensen voor 2016”. Ook hier 
kunnen we eens denken aan alle mensen die 
met kerstmis en de jaarwisseling niet thuis 
kunnen zijn om wat voor reden dan ook 
door ziekte, oorlog, of onmin in de familie. 

GEWOON

Heer, ik bid U, laat mij U tegenkomen
In de gewone alledaagse menselijke dingen
In een handdruk en een glimlach’
In een liefkozing of een traan
In de kleine dingen om mij heen
En op elk moment van de dag. 

Wij wensen u allen een heel mooi kerstfeest 
en voor 2016 geluk, gezondheid en vooral 
liefde, veel liefde. 

De redactie

Heilig jaar van Barmhartigheid

‘Op 8 december begon in 
Rome het heilig Jaar van 
Barmhartigheid, door het 
openen van de ‘heilige deur’ 
door paus Franciscus. Het 
zal voor ons allen een heel 
bijzonder jaar worden met 
ook heel veel verschillende 

activiteiten in onze basiliek’. Toen ik dat 
vertelde aan een paar misdienaars keek een 
van hen mij vervolgens vragend aan en 
vroeg: ‘Barmhartigheid, wat is dat eigenlijk?’
Hij was niet de eerste die tegen dat woord 
‘barmhartigheid’ aanliep. Eerder al had 
tijdens een vergadering van een parochiekern 
commissie iemand tegen mij gezegd dat 
ze gehoord had dat er plannen bestonden 
om woorden uit het woordenboek te 
schrappen. En een van die woorden zou 
het woord ‘barmhartigheid’ zijn. Omdat 
we dat woord bijna niet meer tegen komen 
en omdat we het woord ook zelf in ons 
dagelijkse leven nooit meer gebruiken. 
Dat onze misdienaar -en ongetwijfeld 
velen met hem- dat woord barmhartigheid 
niet kan plaatsen is dus niet zo vreemd.  

In de werkgroep die het programma 
voor het ‘heilig Jaar van Barmhartigheid’ 
voorbereidt, voor in en rond de basiliek 
van Hulst, hebben we afgesproken ermee te 
gaan beginnen dat woord barmhartigheid te 
verduidelijken. We hebben afgesproken een 

antwoord te visualiseren op de vraag naar wat 
barmhartigheid eigenlijk is. ‘Barmhartig zijn 
zij die zich ontfermen over hun medemensen, 
die in woord en daad hulp en ondersteuning 
bieden aan degenen die daar behoefte aan 
hebben’. Dat is de definitie zoals we die 
op Wikipedia tegen komen. De werkgroep 
die het programma ontwikkelde en de 
activiteiten coördineert, heeft als belangrijk 
project gedurende het heilig Jaar, zoals dat 
in de basiliek van Hulst zichtbaar wordt, 
de zijkapellen in de koorkerk bestemd tot 
plekken van pastoraal-catechetische vertaling 
van de zeven werken van lichamelijke 
barmhartigheid. Eerst gaat eenieder ook zelf 
door een deur om vervolgens uit te komen bij 
de werken van de lichamelijke barmhartigheid: 
te eten geven aan de hongerigen, te drinken 
geven aan de dorstigen, de naakten kleden, 
de vreemdelingen opnemen, de zieken 
bijstaan, de gevangenen bezoeken, de doden 
begraven. De taferelen worden verbeeld 
door verschillende groepen, organisaties en 
verenigingen die in onze samenleving op de 
een of andere wijze met de uitwerking van 
een werk van barmhartigheid doende zijn. 
Zo vloeien de woorden van de Schrift en de 
praktijk van alle dag concreet in elkaar over.  
Hopelijk kunnen we aan de hand van de 
presentatie tegen onze misdienaar, tegen alle 
kinderen en jongeren en überhaupt tegen 
iedereen zeggen: ‘Kijk, dit is barmhartigheid.’. 
Naast aandacht voor en uitleg van de 
lichamelijke werken van barmhartigheid zal 
er ook inhoudelijke aandacht zijn voor de 
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geestelijke werken van barmhartigheid: de 
twijfelenden raad geven, de onwetenden 
onderrichten, de zondaars vermanen, de 
bedroefden troosten, beledigingen vergeven, 
lastige personen geduldig verdragen, tot God 
bidden voor de levenden en de doden. 

Omdat we hopen en verwachten dat naast 
onszelf gelovigen van allerlei kanten naar de 
basiliek gaan komen is er inmiddels een heel 
programma ontwikkeld. Dat programma 
kent onderdelen als een bedevaart naar 
Lourdes. Maar ook is een programma 
bedacht voor de scholen. En er is een 
avondgebeuren, Nightfever, een activiteit 
in de basiliek. Bovendien zijn er een aantal 
inhoudelijke avonden gepland, verzorgd 
door verschillende sprekers. Daarnaast kent 
het programma een avond rond de psalmen. 
Er is een spelvorm ontwikkeld om de werken 

van barmhartigheid te leren kennen. En er is 
een activiteit voor en door jongeren. Kortom, 
een heel jaar lang zal er van alles gebeuren. 
Het woord ‘barmhartig’ zal vaak en op 
misschien onverwachte momenten klinken.  
 
Naast de inhoudelijkheid mogen we ook 
een kader bieden waarbinnen en waardoor 
ook ‘barmhartig zoals de Vader’, het motto 
van dit heilig Jaar, kan worden ervaren. 
Daarvoor bieden we doorheen het jaar een 
structuur met momenten van stil gebed in 
tegenwoordigheid van het heilig Sacrament. 
Het gezamenlijke bidden, de stilte, de 
viering van de eucharistie, het op geregelde 
tijden aanbieden van het sacrament van 
boete en verzoening, de biecht, opdat 
eenieder in een eigen kostbaar moment 
de barmhartigheid zou kunnen ervaren 
zoals de jongste en de oudste zoon in het 

verhaal van de verloren zoon dat Lucas ons 
vertelt in zijn evangelie (Lc, 11-32). We 
hopen dat zij die zich daartoe uitgenodigd 
voelen, door de vergeving van de biechtvader 
die de barmhartigheid van God zichtbaar 
maakt, verlichting ervaren en daardoor 
hun leven veranderen. Dat mensen hun 
angsten verliezen en bemoediging ervaren.  
Hopelijk zullen velen in dit heilig Jaar van 
Barmhartigheid de weg naar de basiliek van 
Hulst weten te vinden. Hopelijk gunnen 
velen zichzelf de tijd voor een bezoek. 
Hopelijk mogen velen geraakt worden door 
elementen van het aangeboden programma.  
Hopelijk mogen velen in het heilig Jaar 
geraakt worden door de Heer zelf. Hopelijk 
mogen wij barmhartigheid ontvangen en 
barmhartig zijn. Alles op zijn tijd. 

Wiel Wiertz, pastoor

PRoGRAMMA:

  8 dec  Opening heilig Jaar van Barmhartigheid in Rome
11 dec  nightfever tijdens kerstmarkt in de avonduren
13 dec  15.00 uur Opening H Jaar in de Kathedraal en 3 Basilieken in het Bisdom Breda door bisschop  
  J.W.M. Liesen en vicaris P.M.P. Verbeek
  1 jan 2016 11.00 uur regioviering met aandacht voor H Jaar Barmhartigheid
11 jan  19.30 uur Elisabethparochie, voorbereiding bedevaart met film Bernadette,  
  Perron Zuid Oost (voormalig notariskantoor) Stationsstraat 5, Axel (Ingang via de poort)
12 jan  19.30 uur parochie heilige Maria Sterre der Zee, voorbereiding bedevaart met film Bernadette, 
  Gemeenschapcentrum ’t Heike, Julianastraat 3, Heikant
15 jan, 19 febr, 18 mrt, 15 apr, 20 mei, 17 juni, 15 juli,  19 aug, 16 sept, 21 okt en 18 nov 2016
  19.00 uur aanbidding van het H. Sacrament
  5 febr, 4 mrt, 1 apr, 6 mei, 3 juni, 1 juli, 5 aug, 2 sept en 4 nov 2016
  18.15 - 19.00 uur  sacrament van boete en verzoening, voorafgaand aan Euch. Viering
Jan/apr 2016 19.30 uur cyclus van + 4 avonden voor belangstellenden door prominenten
  9 mrt  voorbereiding H Vormsel, circle of life
5&12 apr 19.30 uur Psalm 91 koorkerk basiliek 
  1 mei  14.00 uur opening Librije (nog nader af te spreken)
  5 mei  11.00 uur Hemelvaart
  7 mei  opening wekelijkse viering Kapellebrug tot 31 okt (nog nader af te spreken)
  8 mei  13.30 uur Mariafietsroute (grensoverschrijdend)
20 mei  15.00 uur zang in Breskens in het kader van Barmhartigheid
  Broodmaaltijd in het kader van EHC nog nader af te spreken
22 mei  09.30 uur EHC Kloosterzande
28 mei  19.00 uur EHC Clinge
29 mei  11.00 uur EHC Hulst
17 juni  19.00 uur H Vormsel Kloosterzande en Koewacht
18 juni  19.00 uur H Vormsel Hulst
26 juni  Maria Ommegang in Bergen op Zoom door Clinge, Hulst en Kloosterzande
2 en 3 aug bedevaart Kevelaere, georganiseerd door Curamus
26/9 t/m 2/10 bedevaart naar Lourdes voor heel Zeeland e695,- p.p.
  4 nov  avond Nightfever
12 nov  9.30 uur tot 15.00 uur koorkring in Basiliek, psalmen/getijdengebed
20 nov  15.00 uur sluiting Jaar van Barmhartigheid Hulst

We zullen u regelmatig informeren via de geëigende wegen bij veranderingen of toevoegingen in het programma. 
Indien u zich opgeeft kunnen wij ook voor een kopje koffie met koek zorgen en is de koorkerk open om de 7 werken van 
Barmhartigheid, gemaakt door diverse groeperingen, zoals voedselbank, Zonnebloem, Amnesty, waterhuishouding, kleding, 
vluchtelingenwerk en rouwzorg, te bekijken. 
Voor informatie:  Cecile van Tiggelen, e-mail: pastoriehulst@zeelandnet. nl, Tel.: 06 - 53858077 
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Het nieuwe jaar 2016 komt met een aantal ingrijpende veranderingen 
voor onze parochie. Het meest in het oog springend is de sluiting van 
vier kerken in onze parochie, te weten die van St Jansteen, Graauw, 
Terhole en Stoppeldijk. Voor de betrokken parochianen in deze 
kernen is dat een grote schok, maar ook in de overige negen kernen 
zal dit niet zonder gevolgen zijn. 

De officiële sluitingsvieringen in de betreffende kerken zullen als 
volgt plaatsvinden:
zaterdag 2 januari om 19:00 u te St Jansteen
zondag 3 januari om 9:30 u te Graauw
zaterdag 9 januari om 19:00 u te Stoppeldijk
zondag 10 januari om 9:30 u te Terhole

Aangezien er op die dagen elders in de parochie geen vieringen 
gepland zijn, immers het hele pastorale team zal bij die vieringen 
aanwezig zijn, geeft dit alle andere parochianen een goede gelegenheid 
hun medeleven bij deze ingrijpende gebeurtenissen te tonen door 
hun aanwezigheid bij deze vieringen. We moeten laten zien dat het 
sluiten van een kerk niet betekent, dat de mensen uit die kernen er 
niet meer bij horen; integendeel, alle anderen moeten open staan 
om deze parochianen het gevoel te geven dat ze erbij blijven horen. 

Het is de bedoeling dat er, na het sluiten van de vier kerken, in 
die kernen een alternatieve plek om te vieren wordt gerealiseerd. 
Diensten zullen daar op analoge wijze als in de kernen met een kerk 
met kapelfunctie worden ingevuld. Om diegenen die aan huis of bed 
gekluisterd zijn en niet meer naar de kerk kunnen gaan ten dienste te 
zijn, wordt het project van de kerktelevisie verder uitgewerkt om bij 
hen de liturgieviering “thuis” te brengen. 

De veranderende omstandigheden, zoals bijvoorbeeld verminderd 
kerkbezoek, teruglopende inkomsten en een veroudering van het 
vrijwilligersbestand, nopen ons ertoe nog meer te gaan samenwerken 
tussen de verschillende Parochie-kern-commissies (PKC’s). Het 
ligt daarbij in de rede de clustergedachte verder uit te bouwen 
en in de praktijk te brengen. Zoals wel al bekend is, kent onze 
parochie vijf zogenaamde clusters, te weten: Noord (Kloosterzande, 
Lamswaarde, Terhole), Oost (Clinge, Graauw, Nieuw-Namen), Zuid 
(Koewacht, Heikant, Sint Jansteen), West (Boschkapelle, Hengstdijk, 
Stoppeldijk) en Midden (Hulst). Zo blijft voor alle parochianen in 

die cluster een kerk beschikbaar om samen de eucharistie of een 
woord- & communiedienst te vieren in het weekend. 

Intensievere samenwerking binnen die clusters, eventueel onder 
één cluster-PKC, kan een oplossing bieden voor die kernen, waar 
het moeilijk is voldoende vrijwilligers voor bestuursfuncties te 
vinden. Ook biedt het de mogelijkheid op andere terreinen te gaan 
samenwerken, zoals lekenvoorgangers en koren. Als men meer 
samenwerkt is de kans ook groter dat men genegen is diensten in 
andere kerken bij te gaan wonen. 

Er zijn samenkomsten geweest met groepen aktieve vrijwilligers, 
bijvoorbeeld voorgangers in de liturgie & lectoren, kosters, en koren 
& organisten. Er wordt nagegaan hoe men ook op die gebieden tot 
gemeenschappelijke afspraken en wederzijdse hulp kan komen. Zo is het 
ook de bedoeling om parochieavonden voor de actieve vrijwilligers meer 
op clusterniveau te organiseren om de onderlinge banden te versterken. 

Het contact tussen diaconie en Caritas krijgt duidelijker vorm. 
Het is van belang dat mensen inzien dat onze kerk op meerdere 
sociale terreinen actief is, bijvoorbeeld rouwzorg, ziekenbezoek, 
kledinginzameling, voedselbank en hulp aan mensen in acute (geld)
nood. Vanuit het pastorale team zal pastor Van de Wiele nauw 
betrokken zijn bij het uitwerken van regio-brede diaconaal initiatieven. 

Er staan ons dus een groot aantal veranderingen te wachten. Het 
geheel van deze veranderingen, met andere woorden, waar gaan 
we met onze parochie naar toe, wordt thans uitgewerkt in het 
parochieplan. Hierin krijgen de plannen op de terreinen geloof, 
pastoraat, vrijwilligers, financiën, communicatie en bestuur verder 
vorm. Dit plan zal zo spoedig mogelijk ter goedkeuring naar de 
bisschop worden gestuurd. U wordt van de verdere ontwikkelingen 
op de hoogte gehouden. 

Het feit dat er nog geen officieel plan ligt mag ons niet belemmeren 
om alvast met enthousiasme aan de verdere samenwerking en 
wederzijdse ondersteuning te gaan werken. Het Kerstfeest, het feest 
van licht, moge ons als parochianen van de H. Maria Sterre der Zee 
parochie inspireren en verzekeren, dat er licht is in elke duisternis. 

Bestuur en Pastoraal team

nIEuW BEGIn MET fRISSE SPIRIT!

EINDSTATION

Het eindstation in zicht
vertraagt de trein zijn vaart. 

Ik kijk nauwlettend om mij heen
of ik niets liggen laat

van waarde. 
 

Hij zal er zeker zijn 
en mij herkennen. 

Hij zal mij helpen om
wat mij bezwaart te dragen. 

 
Want Hij verdraagt niet

dat mij, bijna thuis,
nog iets zou overkomen. 

Pater Jos Pirenne

Onlangs heeft Diana Nieuwold uit 
Hoogeveen zeven van onze parochiekerken 
gefotografeerd. Ze kwam met haar camera 
op bezoek in Clinge, Graauw, Hulst, 
Kloosterzande, Sint Jansteen, Stoppeldijk 
en Terhole. De resultaten van haar fotowerk 
zijn verbluffend. Oordeel zelf en kijk op 
http://kerkfotografie. nl/zeeland! Het 
parochiebestuur heeft het plan opgevat om 
uit de mooiste foto’s van de kerken, waarvan 
we helaas binnenkort afscheid nemen, een 
boek samen te stellen. Het boek zal 50 à 

60 pagina’s met hoofdzakelijk kleurenfoto’s 
omvatten met enige pastorale teksten. Het 
boek zal tegen het eind van dit jaar uitkomen 
en is beschikbaar voor alle parochianen 
en belangstellenden. De kostprijs zal 
vermoedelijk tussen de e10,- en e12,- 
liggen. U kunt dit unieke boek reserveren 
door u tijdig in te schrijven. Stuurt u een 
e-mail naar hmariasdz@gmail. com of een 
briefje naar: Secretariaat parochie H. Maria 
Sterre der Zee, p/a Steenstraat 22, 4561 AS 
Hulst. Van harte aanbevolen!

foToBoEK VAn DE KERKEn WAARVAn WE 
AfScHEID nEMEn
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Het Heilig Jaar 
(enkele wetenswaardigheden):

Wist u:
+  dat het vieren van een jubeljaar een joodse 

oorsprong heeft. 
+  dat een heilig jaar of een jubeljaar gehouden 

werd om de gelovigen in de gelegenheid te 
stellen belangrijke relieken te vereren. 

+  dat men tot in de 11e eeuw in Rome geen 
vaste tijd voor een heilig jaar kende. 

+  dat het eerste heilige jaar in 1300 onder 
paus Bonifatius VIII gevierd werd. 

+  dat eens in de 100 jaar een heilig jaar 
gehouden werd. Om meer mensen in de 
gelegenheid te stellen een heilig jaar mee te 
maken, werd dit al snel verkort tot eens in 
de 50 jaar en later eens in de 25 jaar. 

+  dat de paus de mogelijkheid heeft om een 
extra heilig jaar uit te roepen. 

+  dat het jaar 1983/84 als een buitengewoon 
heilig jaar van de Verlossing gevierd 
werd, in 1987/88 gevolgd door een ander 
bijzonder jaar, het Mariajaar. 

+  dat in Rome het heilig jaar begint door 
het openen van de Heilige Deur in de Sint 
Pieter. 

+  dat het symbool van de deur gevonden 
kan worden in psalm 24 vers 7: 
‘Heft, poorten, uw hoofden omhoog, verheft u, 
ingangen aloud, dat inga de koning der ere!’

+  dat Francesco di Marco Datini in 1400 schreef 
dat er ook in de Sint Jan van Lateranen een 
heilige deur was geopend die normaal slechts 
eens in de 50 jaar werd gebruikt. 

+  dat de traditie van het openen en sluiten 
van de Heilige Deur in 1500 door paus 
Alexander VI een vast ritueel werd. 

+  dat de heilige deuren vroeger waren 
dichtgemetseld. 

+  dat de gelovigen bij het openen/openbreken 
van de deur probeerden stenen of brokstuk-
ken als relieken mee naar huis te nemen. 

+  dat sinds 1975 de Heilige Deur in de Sint 
Pieter niet meer wordt dichtgemetseld maar 
afgesloten wordt met een bronzen poort. 

+  dat het Heilig Jaar van de Barmhartigheid 
op 8 december 2015 begint en eindigt op 
20 november 2016. 

+  dat het logo van het Heilig Jaar van de 
Barmhartigheid is ontworpen door de 
Sloveense Jezuïet en kunstenaar Marko 
Ivan Rupnik. Het vermeldt het motto: 
‘Barmhartig zoals de Vader. ’

+  dat het Heilig Jaar van Barmhartigheid 
in onze parochie op 13 december begint. 
Tijdens een plechtige eucharistieviering in 
de basiliek zal ook bij ons de deur van het 
Heilig Jaar geopend worden. 

Ralf Grossert, p. w. 

GEVIERDE TIJD

BEZoEKGRoEP cuRAMuS

Onaantastbaar
Weet wat goed voor je is
volg de stem van je hart,

maar één keer leef je,
leef dan zoals het moet,

leef
in naam van de liefde,

steeds mooier word je,
steeds definitiever,
steeds meer mens,

doe onomwonden
waarvoor je geschapen bent,

als een boom
wortel je in de aarde,
onaantastbaar. 

Hans Bouma

‘Ik was ziek en gij hebt mij bezocht. ’ (Matteüs 25, 36)

Deze zin uit het evangelie volgens Matteüs beschrijft één van de 
werken van barmhartigheid: het bezoeken van degenen die ziek 
zijn. 
Geweldig mooi dat we, ongeveer een maand, voordat het Heilig 
Jaar van Barmhartigheid begint, een doorstart hebben kunnen 
maken met de bezoekgroep van onze parochie. 
Met hun bezoeken richtten de leden van deze groep zich in de 
beginperiode op de zieken die in het ziekenhuis en later in de 
ZorgSaamkliniek waren opgenomen. 
Na het sluiten van deze afdeling in de Blauwe Hoeve zochten zij 
naar een nieuw taakveld. Goed nieuws was het daarom toen we 
hoorden dat er door Curamus een Seniorenkliniek geopend zou 
worden voor mensen die na hun ontslag uit het ziekenhuis niet 
meteen naar huis kunnen. 
Na de eerste contacten met het afdelingshoofd van de 
Seniorenkliniek werd duidelijk dat er ook op de afdeling 
‘Revalidatie’ behoefte was aan bezoekwerk. 
Na het maken van enkele praktische afspraken en het drukken 
van een folder is er afgelopen november begonnen met het 
bezoekwerk. 
Iedereen die op één van de beide afdelingen wordt opgenomen 
ontvangt via onze folder een eerste informatie en kan door middel 

van het bijgevoegd strookje (naam + kamernummer) of bij het 
verplegend personeel kenbaar maken of een bezoek op prijs wordt 
gesteld. 
Eén keer per week (op een wisselende weekdag) zal één van de 
vrijwill(st)ers aanwezig zijn op de afdelingen en mensen bezoeken. 
Ook als u zich niet heeft aangemeld en u ziet iemand van ons op 
de gang lopen, spreek ons dan gerust aan. Er is altijd ruimte en 
tijd voor een ontmoeting en een praatje. 
En als u zich na het lezen van dit stukje aangesproken voelt 
en denkt dit is een mooie taak om zich als vrijwillig(st)er voor 
in te zetten, neem dan contact op met mevrouw M. Serrarens  
(hoeve. de. streep@freeler. nl) voor meer informatie. Samen geven 
wij op deze manier de diaconie een gezicht in onze parochie. 
Aan het eind van dit verhaal nog een woord van dank aan 
de vrijwillig(st)ers van de bezoekgroep die dit mooie werk 
van barmhartigheid met veel liefde in praktijk brengen, aan 
het hoofd en het verplegend personeel van de afdelingen 
Seniorenkliniek en Revalidatie voor de prettige samenwerking, 
aan het parochiebestuur voor de praktische ondersteuning en ‘last 
but not least’ aan het bestuur van de Parochiële Caritas voor de 
financiëring van de folder. 

Namens de bezoekgroep,
Ralf Grossert p. w. 
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RouWZoRG Luister:

Als ik je vraag naar me te luisteren 
en je geeft me goede raad 
doe je niet wat ik je vraag.  
Als ik je vraag naar me te luisteren 
en je zegt dat ik me niet moet voelen 
zoals ik me voel 
neem je mijn gevoelens niet serieus. 
Als ik je vraag naar me te luisteren 
en je denkt van alles te moeten doen 
om mijn probleem op te lossen 
help je me niet hoe vreemd dat ook lijkt. 

Luister.  
Alles wat ik wil is dat je naar me 
luistert.  
Niets zeggen, niets doen, alleen luisteren.  
Goede raad is niet duur, 
en ik kan zelf handelen.  
Ik ben niet zonder bron.  
Soms moedeloos en in de war, 
maar niet zonder bron. 
Als jij iets voor me doet 
wat ik zelf zou hebben kunnen of  
moeten doen, 
draag je bij aan mijn angst en mijn 
zwakte. 
Wanneer je accepteert 
dat ik me voel zoals ik me voel
hoe vreemd die gevoelens ook lijken 
kan ik ophouden met mijn pogingen je 
te overtuigen 
en kan ik eindelijk proberen te begrijpen 
wat de achtergrond van mijn gevoelens 
zijn. 
En als dat duidelijk is 
komen ook de antwoorden, 
en heb ik geen raad nodig.  
Zelfs vreemde gevoelens hebben zin 
als je begrijpt wat erachter zit. 
Misschien helpt bidden daarom 
omdat God niet praat 
geen goede raad geeft 
en niet probeert de dingen voor je te 
regelen.  
Hij luistert 
en laat je zelf je problemen oplossen.  
Daarom vraag ik je: 
Luister naar me 
en als je wilt praten, wacht dan even op 
je beurt.  
Dan zal ik naar jou luisteren. 

Op 29 september kwamen 70 mensen 
luisteren naar LUT CELIE. 
Het werd een levendige en leerrijke avond 
over verbonden zijn. 
Lang gingen wetenschappers en hulpverleners 
ervan uit dat rouwen het onthechten 
is van een dierbare. Freud noemde het: 
het doorsnijden van de band die je hebt. 
Gelukkig wint de nieuwe visie terrein dat 
wij ánders kunnen gaan vasthouden; dat 
we andere manieren kunnen vinden om te 
verbinden. 
Zich verbonden voelen en verbinding 
houden zijn belangrijke peilers in ons leven. 
In het Oosters mensbeeld zijn er 6 
verbindingslagen, namelijk:
* de verbinding met het lichaam 
* de verbinding met het hoofd
die samenkomen in 
*  de verbinding met emotie/gevoel: 

de hartsverbinding. 
Deze lagen krijgen verdieping in de spirituele 
laag nl.: 
* de verbinding met de intuïtie en 
* de verbinding met de wijsheid. 
Dit is: het unieke zoeken, het zich (opnieuw) 
verhouden tot een groter geheel. 

Om verbinding te kunnen maken is 
het belangrijk om ruimte te krijgen, de 
overledene toe te laten, je eigen taal te 
zoeken en een plek waar het gevoel mag zijn. 
Soms rationaliseren mensen en snijden zo 
zichzelf af van hun gevoel. 
Soms praten mensen met elkaar van hoofd 
naar hoofd om zichzelf te beschermen, om 
de pijn niet te moeten voelen. Maar het 
is belangrijk om de hartsverbinding aan 
te gaan: te praten vanuit de kracht van de 
kwetsbaarheid. Vanuit je lichaam wordt de 

verbinding tastbaar en voelbaar gemaakt 
door “linking objects”, via symbolen of 
foto’s. 
Als we aan de slag gaan met wat er in ons 
hoofd is blijven hangen van wat nog niet af 
was, nog niet uitgesproken, creëren we rust 
en vinden we harmonie en evenwicht. Als er 
chaos blijft, is het moeilijk om verbinding 
te maken. 
Als er rust komt, krijgen herinneringen (ook de 
ergernissen) een plaats diep in ons en kunnen 
we herinneren en dat kan troostend zijn. 
Dan kunnen we zelfs de leegte toestaan. 
Vertrouw je intuïtie en volg ze. Geloof 
in je positieve kracht. Neem mee wat de 
overledene voor jou betekende. Kopieer 
hem/haar niet, maar draag het mee op je 
eigen manier in je hart en wezen. 
Want zó blijft hij/zij leven en blijven we 
verbonden. 
Lut Celie sloot de avond af met het gedicht 
‘Luister’. 
Het gedicht is oorspronkelijk van Leo 
Buscaglia. 

(verslag rouwzorgteam)

VERSLAG LEZING ROUWZORG REGIO 0114 
IK DENK AAN JOU … 

IK KAN EN WIL JE NIET VERGETEN 
MAAR VERDER LEVEN MET JOU … DIEP IN MIJ. 

AAnKonDIGInG 

Rouwzorg Regio 0114 nodigt u uit op de lezing op 26 januari 2016 om 20 uur door 
Nette Falkenburg in het WZC Curamus lokatie de Blaauwe Hoeve Truffinoweg 2 in Hulst. 
Nette Falkenburg is geestelijk verzorger in het Sophia Ziekenhuis in Rotterdam.  
Zij is ouders en kinderen nabij bij ziekte en overlijden en van daaruit deed zij belangrijk 
onderzoek naar de spirituele ervaringen van mensen. 

Het thema van de avond is:
Ik denk aan jou … Ik wou dat ik achter de wolken kon kijken …
Even kijken of jij daar op mij wacht … 
Is er meer tussen hemel en aarde ?

Inschrijven is nodig en kan bij het rouwzorgteam:
telefonisch of per mail liefst vóór 10 januari 2016
Fien Martinet: 0114-364050 l. martinet@kpnplanet. nl
Maggie Sandkuyl: 0114-315149 msandkuijl@zeelandnet. nl 
Katrien Van de Wiele: 06-41322776 kvdwiele@zeelandnet. nl
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Wie je ook bent... 
jij hebt talent!

Wie je ook bent... 
jij hebt talent!

Wie je ook bent... 
jij hebt talent!Wie je ook bent... 

jij hebt talent!

SB36134

KERSTMIS

Tegenwoordig kijken mensen op naar de architect, naar de 
binnenhuisarchitect, naar de decorateur, alsof die mensen de sleutel 
van hun geluk in handen hebben. Elke televisiezender zorgt er voor 
dat ze een programma hebben waarin ze op een of andere wijze 
een droomwoning kunnen voorstellen. In een recordtijd wordt een 
doodgewone woning omgetoverd in iets dat nog nooit gezien is. De 
gelukkige bezitters staan dan een ogenblik aan de grond genageld van 
bewondering en verassing. 
Wonen is een kunst geworden. Kent God daar ook iets van? 
Waarschijnlijk wel, als je ziet hoe hij de zwaluw haar nest laat 
bouwen, hoe hij de bijen en mieren laat omspringen met ruimte. 
Dan zal Hij ook wel iets te vertellen hebben over de kunst van het 
menselijk wonen? Daarvoor zette Hij een meesterlijk scenario op. 
Hij weeft zijn bestaan naadloos aan het onze en in kleine, gewone 
mensen die niet aan onderdak geraken en aangewezen zijn op het 
open veld, op een stal van niemendal, laat Hij ons zien waar het op 
aan komt. De kunst van het wonen zit van binnen. Zit hem niet in 
de kleurencombinatie of in de laatste nieuwe materialen. De kunst 
van het wonen zit hem in de ogen en het hart. Daarmee bouw je een 
huis, een onderdak voor elkaar. Het huis dat met liefde is vervuld, 
dat is het droomhuis dat God elk mens wil aanbevelen. In dat kind 
van Bethlehem zien we reeds de volwassen man die zal zeggen: Komt 
allen tot mij die uitgeput zijn en onder lasten gebukt gaan en Ik zal 
u rust en verlichting schenken. Dat droomhuis van God heeft ook 
een maatschappelijke dimensie. God heeft de mens niet gemaakt om 
haveloos en dakloos door het leven te gaan. Geen mens is gemaakt 
om zonder vaste stek rond te dwalen in de naamloosheid van een 
stad. En geen kind mag geboren worden in een stal. 
Dat we van het wonen een cultuur hebben gemaakt is een fantastische 
vooruitgang, maar dat moet ons juist aanzetten om er alle mensen 
aan te laten deelnemen. Zijn levenskunst willen verstaan is een 
andere wind doen waaien in onze huizen en in onze samenleving. 

Kerstmis 
Kerstmis is een hoogtij van consumptie. Wat wordt er niet allemaal 
uitgestald aan spijzen, dranken, belevenissen, geschenken.. 
De honger moet wel heel groot zijn, een honger naar geluk, naar 
geborgenheid. Zijn wij in dit rijke westen dan zo hongerig en zo 
eenzaam? En waarom, wat is de reden?
Is dat de verzuring of het gevoel van onveiligheid? Of is het 
anonimiteit niet alleen in de steden, maar stilstaan ook in onze 
dorpen?
Het zal er allemaal wel iets mee te maken, hebben maar laat ons de 
reden van het gemis niet allen buiten ons zoeken. Misschien zit het 
waarom van de honger wel van binnen in ons. Bespeur je daar geen 
innerlijke leegte? Is daar geen afgrond van eenzaamheid een niet te 
stillen honger naar geborgenheid? In ons hart is een klein kamertje 
dat voorbehouden is voor God, een stille, geheime plek waar we 
God kunnen ontvangen. Dat kamertje is misschien onbewoonbaar 
geworden, deur is dichtgeklapt en lang gesloten gebleven, gelijk die 
herberg waar geen plaats was voor Hem. 
We kunnen niet meer gewoon spreken met God. Zelfs het woordje 
“God “heeft zijn inhoud verloren. We hebben nog wel enkele 
kerkelijke rituelen om de scherpe kanten van het leven wat op te 

poetsen. Maar in de grond zij we van God vervreemd. We zijn 
geestelijk dakloos. 
Als de feestelijke maaltijd ten einde is en de fles bijna leeg, dan 
krijgen de gesprekken een andere wending, dan komen zo vaak 
de vragen over zingeving en godsbestaan, over het waarom van de 
dingen naar boven. 
In onze dagen klinkt luider en luider de roep naar meer spiritualiteit, 
naar meer geestelijke draagkracht, naar geestelijk voedsel, naar iets of 
Iemand die ons overstijgt. 
De innerlijke leegte mag niet het laatste woord hebben. We zijn niet 
gemaakt voor verveling, niet voor verdwazing, en zeker niet voor 
verslaving. We zijn gemaakt voor een enorme ervaring van vrede 
zoals op die eerste kerstmis is toegezegd aan alle mensen van goede 
wil. 
De vrede is meer dan een afwezigheid van ruzie. Vrede is zich diep 
gelukkig weten omdat God nabij is, omdat we in God geborgen 
zijn. In ons binnenste dankbaar kunnen glimlachen naar God.. is 
dat niet zalig?
Als wij God terug binnenlaten in dat kleine, geheime kamertje van 
ons hart, als hij onze innerlijk leegte mag vullen met zijn liefde, dan 
is het pas echt kerstmis. Dan begint er iets nieuws. Ieder van ons kan 
een nieuw begin van vrede worden. 

RH
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Binnenkort zal ons overleg-orgaan spreken 
over een verzoek om de Taizé avondgebeden 
wat uit te breiden, bij voorbeeld naar 6 of 7 
keer per jaar. Ook willen we bekijken of er 
nog een aanvullende activiteit in de vorm 
van een leerhuis mogelijk is. We denken aan 
een bespreking van de encycliek uitgegeven 
door Paus Franciscus (Laudato Si) over de 
mens en de schepping. En natuurlijk heeft 
het thema rond het jaar van barmhartigheid 
ook onze aandacht. Via de websites van de 
beide kerken proberen we u op de hoogte 
te houden. 

Ten slotte willen we met u terugblikken 
op het gehouden Taizé avondgebed 
in de vredesweek, op 24 september. De 
bovenstaande foto’s werden gemaakt in de 
H. Catharinakerk te Hengstdijk. Voor het 
vierde seizoen houden we vier keer per 
jaar dit avondgebed, telkens ingegeven door 
een bepaald moment in het kerkjaar of 
naar aanleiding van de gebedsweek voor de 
eenheid van de christenen of zoals nu voor 
de vrede. 
Als voorbereiding hoorden we de cantate 

voor de vrede van Richard Blackford met 
als enige tekst: Zalig zijn de vredestichters… 
Later kwam deze tekst uit de zaligsprekingen 
terug als tweede lezing. 
We zongen ook deze keer verschillende Taizé 
liederen samen met de begeleidingsgroep 
Cantate Dominum uit Clinge; er was een 
smeekgebed om vrede, een lezing uit Psalm 
85 met als kerntekst: “trouw en waarheid 
omhelzen elkaar, recht en vrede begroeten 
elkaar met een kus…” 
Het stiltemoment liep uit op de compositie 
van John Rutter, zijn Musica Dei donum. 
Daarna volgde het gebed om vrede, dat 
sterk werd gekleurd door de immense 
vluchtelingenstroom mede als gevolg van de 
oorlogshaarden in met name Syrie. 
De vredeswens en groet die we tot elkaar 
uitspraken wilden we deze keer verbinden 
met een oproep om een donatie te doen voor 
de opvang van migranten. De kerkgangers 
ontvingen een zonnebloem als teken bij de 
vredesgroet en daaraan verbonden wij de 
wens dat de (komende) vluchtelingen in 
ons midden ook vrede en alle goeds zullen 
ontvangen. Men kan nog altijd een donatie 

doen aan de Stichting Kerk en Vluchteling te 
Sluiskil (NL27RABO 0114 0261 73) of aan 
de landelijke stichting Vluchtelingenwerk 
te Amsterdam (NL60INGB 0000 123488). 
Het avondgebed, dat weer goed werd bezocht, 
sloten wij af met onderstaande tekst: 

Droom van vriendschap voor de rest van je dagen. 
Droom van afwezigheid van alles wat scheidt. 
Droom van een leven in goede gezondheid. 
Droom dat armoede niet meer bestaat. 
Droom van het beste voor heel je familie. 
Droom dat kleuters oud kunnen worden. 
Droom van een tijd zonder oorlog en strijd. 
Droom dat het goede gedaan kan worden. 
Droom van zorg voor de wereld en elkaar. 
Droom van de liefde en droom van de vrede. 
Droom dat gerechtigheid en vrede overal heerst. 
Maar als je droomt, droom dan niet in je bed. 
Droom met de hand aan de ploeg,
en bid, dat God je kracht geeft, genade en moed,
te bidden, te werken en te sterven voor je droom. 
In de Naam van de Vader en de Zoon en de 
heilige Geest.   

Tekst en foto’s: ds. Pieter Overduin. 

BERIcHT VAn HET oEcuMEnIScH oVERlEGoRGAAn 

KERST In cHInA

Het is bijna kerst! De meeste Nederlanders zijn 
zich aan het voorbereiden voor dit feest. Er 
worden nieuwe kleren gekocht, er wordt voedsel 
voorbereid (meestal genoeg om meerdere dagen 
van te eten). Familie en vrienden worden 
uitgenodigd. De huizen en kerstbomen worden 
versierd. Kortom, het is in Nederland een 
gezellig feest om met z’n allen te vieren. 

Maar wat doen Chinezen met kerst? Voor 
de Chinezen in Nederland is dat natuurlijk 
erg makkelijk te beantwoorden. “Wij werken 
met kerst in onze restaurants en snackbars 
en dergelijke en maken eten klaar voor alle 
mensen die geen tijd hebben om tijdens de 
festiviteiten zelf eten klaar te maken voor de 
familie”. Vinden zij dat niet erg? Willen zij 
tijdens kerst niet bij elkaar komen om hun eigen 
kerstmaaltijd te eten met eigen familie? Om 
dit te beantwoorden, is een kijkje nodig in de 
Chinese geschiedenis en cultuur. 
 

Aangezien de meeste Chinezen niet Christelijk 
zijn, is er voor hen geen reden geweest om het 
kerstfeest te vieren. De weinige Christenen die 
vroeger in China leefden, vierden het thuis door 
bijvoorbeeld uit de bijbel te lezen en de predikant 
te bezoeken. Nadat Mao Zedong aan de macht 
kwam in 1949 verdween het fenomeen van 
kerstmis helemaal, doordat alle invloed van het 
Westen werd afgekeurd. Sindsdien is kerstmis 
niet meer gevierd, hoewel de christenen nog wel 
stiekem bijeen kwamen om het te vieren. 

In de jaren 90 kwam het kerstfeest weer opzetten 
in China, met name door de invloed van alle 
Westerlingen die daar zaken gingen doen en met 
de kerst bleven. Vooral in de grote steden, zoals 
Beijing en Shanghai wordt dit feest uitbundig 
gevierd. Dit is te zien aan de kerstman en de 
kerstbomen die de stad sieren. Sindsdien vieren 
steeds meer Chinezen kerst. 

Er zijn echter ook veel verschillen tussen kerst in 
Nederland en kerst in China. Zoals bekend, is 
kerst in Nederland een gelegenheid met familie 
en vrienden. Vaak bezoek van opa en oma. In 
China is kerst meer iets voor de jongeren. Zij 
kopen cadeautjes voor elkaar en gaan wat leuks 
doen tijdens de kerstdagen (denk aan de leuke 
kerstfeestjes die jonge mensen organiseren, of 
dagjes uit naar, bijvoorbeeld, de dierentuin). De 
geboorte van Christus wordt dan ook nauwelijks 
herdacht door deze jongeren. 

Verder zijn in Nederland bijna alle huizen 
en winkels versierd met kerstbomen, slingers, 
lampjes en dergelijke. In China worden alleen 
de winkels en winkelstraten versierd en dit 
alleen in grote steden. Bij de mensen thuis 
worden nauwelijks versieringen opgehangen 
(want, tja, als ze het toch niet vieren, waarom 
dan versiering ophangen?). 
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BIJZonDERE MAnnEn In DE BIJBEl

PeTRus de RoTs

Als er één apostel was die heel erg veel van Jezus hield, dan was het 
Petrus wel. Toen Jezus op een dag vroeg aan zijn leerlingen: ”Wie 
zeggen jullie dat ik ben. ” Antwoordde Petrus; “U bent degene op 
wie wij al zo lang zitten te wachten, waar het volk al zo hartstochtelijk 
naar uitgekeken heeft. De Messias, de Zoon van de levende God. ”
Petrus heette aanvankelijk Simon bar Jona (Simon zoon van Jona). 
Hij was een Joodse visser aan het meer van Tiberias, waar hij samen 
met zijn broer Andreas een vissersboot had. Tot op een dag een 
vreemde man hen aansprak en hen vroeg om met hem mee te gaan, 
zodat hij hen“vissers van mensen” kon maken. Ze besloten hem te 
volgen en namen hun vrouw en kinderen mee om in het kielzog van 
Jezus een nieuw leven te beginnen. Simon was een man vol vuur 
die er helemaal voor ging, maar hij was ook koppig en impulsief. 
Deze gezamenlijke eigenschappen maakten dat hij zichzelf meer dan 
eens in een onmogelijke positie plaatste. Hij lijkt af en toe een waar 
gevecht met zichzelf te leveren. Al vanaf het prille begin beschouwde 
hij Jezus als zijn Heer en Meester, maar bovenal als zijn beste vriend. 
In Johannes; 13,06-09 staat dat Jezus de voeten van Petrus wilde 
wassen maar dat deze abrupt weigerde. Petrus beschouwde deze 
handeling als zijnde slavenwerk maar Jezus zei daarop dat dit hen 
juist zou verbinden. Vervolgens vroeg Petrus aan Jezus om niet 
alleen zijn voeten te wassen, maar ook zijn hoofd en handen. Petrus 
was een gepassioneerde en trotse man en al snel noemde Jezus hem 
Kefas, wat rots betekent. In het Grieks betekent dit Petros, waarvan 
Petrus weer is afgeleid. Hoe langer ze samen reisden hoe meer en 
meer Petrus zich verbonden voelde met Jezus. In de Handelingen 
van de apostelen staat beschreven dat Petrus in navolging van Jezus 
ook mensen beter kon maken. In Joppe, het tegenwoordige Jaffa, 
een voorstad van Tel Aviv, woonde een vrouw die Tabita heette. Ze 
stond bekend om haar bevlogenheid en haar niet aflatende energie 
om armen en zieken te helpen. Maar op een dag werd ze ziek en 
stierf. Haar omgeving was ontroostbaar. Ze werd gewassen en in 
een bovenvertrek gelegd. Petrus was in de buurt en twee mannen 
kwamen hem halen en vroegen hem alsnog het onmogelijke te doen. 
Petrus knielde bij de overleden vrouw neer en vroeg iedereen de 
kamer te verlaten. Hij bad en sprak tot haar: “Tabita, sta op”. Ze 
opende haar ogen en hij reikte haar de hand en hielp haar opstaan. 
Hij gaf haar weer levend terug aan haar geliefden. Petrus werd een 
gerespecteerd man die door zijn geloof in Jezus het beste uit zichzelf 
kon en wilde halen. Maar dit ging niet altijd als vanzelf. Hij had 
moeite met de rol die Maria Magdalena had. Zij was het aan wie 
Jezus zich als eerste openbaarde na zijn dood. Jezus vertelt haar 
dingen die zij vervolgens aan de apostelen vertelde. Zowel Petrus als 
Andreas namen haar woorden in twijfel. Waarop hij een reprimande 
kreeg van Levi, ook een apostel van Jezus. “Petrus sinds eeuwigheid 
ben jij driftig, als de Verlosser haar waardig heeft geacht, wie ben 
jij dan om haar te verwerpen”. Een aantal dagen eerder was Jezus 
gestorven aan het kruis. De avond daarvoor had Jezus nog tot hen 
gesproken tijdens hun laatste maal. Hij voorspelde toen dat zij hem 
allemaal zouden gaan ontkennen. Petrus ontkende stellig dat dit 
ooit zou gebeuren en al zeker niet door hemzelf. Maar Jezus zei dat 
juist hij, wanneer de haan drie keer had gekraaid, zou ontkennen bij 
Jezus te horen. Diezelfde nacht nog werd Jezus meegenomen. Uit 
woede sloeg Petrus een oor van de tempeldienaar Malchus af, maar 
Jezus maande hem zijn zwaard terug in de schede te steken. Toen 
Jezus werd ondervraagd mengde Petrus zich onopvallend tussen de 
menigte. Maar wanneer vervolgens een dienstmeisje hem meent te 
herkennen, zegt hij tot drie maal toe dat hij niet bij Jezus hoort. 
Toen kraaide de haan voor de derde keer en volgens het evangelie van 
Lukas keerde Jezus zich toen even naar Petrus toe en kruisten hun 
blikken. Petrus was onthutst, de nederlaag was volkomen. Misschien 
juist hierdoor, ontdaan van zijn trots, ego en zelfs zijn waardigheid 
kon hij de weg gaan die voor hem was voorbestemd. Want hij was het 

die zeven weken later de beulen van Jezus opriep om boete te doen en 
anders te gaan denken. Er leek een eeuwigdurende wedloop gaande 
omtrent reinheid en onreinheid. Mensen beschuldigden elkaar over 
en weer dat de Thora niet goed werd nageleefd en claimden hun 
gelijk. Vooringenomenheid en discriminatie waren ingebed in de 
maatschappij. Gaandeweg kreeg Petrus weer het aloude vuur in 
zich. Samen met Paulus en Jacobus werden zij het boegbeeld van de 
Christenen uit die tijd. Waarschijnlijk is Petrus omstreeks dezelfde 
tijd als Paulus gearresteerd en terechtgesteld. Hij is gekruisigd, maar 
wilde niet op dezelfde manier als Jezus sterven, omdat hij zich 
hiertoe niet waardig achtte. Hij werd vervolgens met het hoofd naar 
beneden gekruisigd. Twee van zijn leerlingen, Marcellus en Apuleus 
haalden hem van het kruis en balsemden hem met kruiden. Officieel 
staat zijn graf in Rome op de plaats van de Sint Pieters Basiliek waar 
Petrus de eerste paus zou zijn geweest. Dit is min of meer omstreden 
omdat volgens de bijbel geen sprake is van een bezoek van Petrus 
aan Rome. Volgens een oude legende (Quo Vadis) vlucht Petrus uit 
Rome en komt Jezus in een visioen tot hem. Hij draagt zijn kruis 
en zegt tot Petrus dat hij terug moet keren naar Rome waar hij zijn 
medechristenen moet blijven ondersteunen. Daar zou hij, hij moet 
ergens in de zestig geweest zijn, gekruisigd zijn. Andere bronnen 
vermelden dat zijn terechtstelling in Jeruzalem gebeurd is. 
Of dit echt van belang is, is de vraag. Veel belangrijker is het te 
weten dat Petrus zich met vallen en opstaan heeft ontwikkeld tot de 
man die Jezus voor ogen had. Van wie hij de opdracht had gekregen 
om herder te worden 
van zijn schapen. 
Hij was ook de man 
die Jezus adoreerde. 
Toen Petrus na de 
dood van Jezus 
ging vissen met de 
andere apostelen, 
herkenden ze Jezus 
plotseling aan de 
oever van het meer. 
Petrus dook het 
water in en zwom 
voor de boten uit 
naar Jezus toe, hun 
Heer, Meester en 
vriend, wiens woord 
zijn levenswerk 
werd. En zo, 
gaandeweg, werd hij 
de rots, Kefas, zoals 
Jezus hem altijd had 
genoemd. 

Evangelie volgens Johannes,
Jezus sprak: “Simon, zoon van Jona, heb je mij lief, meer dan de 
anderen hier?” Petrus antwoordde; “Ja Heer, U weet dat ik van u 
houd”. Jezus zei; “Hoed mijn schapen”. Nog eens vroeg hij; “Simon, 
zoon van Jona, heb je mij lief?” Petrus antwoordde; Ja, Heer, U 
weet dat ik van U houd”. Jezus zei; “Hoed mijn schapen. ” En voor 
de derde keer vroeg Jezus; “Simon, zoon van Jona, heb je mij lief? 
” Petrus werd verdrietig omdat Jezus voor de derde keer vroeg of hij 
van hem hield. Petrus zei; “Heer, U weet alles, U weet toch dat ik 
van U houd?” Jezus zei daarop; “Hoed dan mijn schapen. ”

C. van Waes-vd Bergen
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BoVEnoP DE WERElD
Wanneer de avond valt en ik weer naar bed moet 
dan gluur ik stiekem langs het gordijntje naar buiten. 
Daar hangen duizenden sterren aan de hemel
die fonkelen, glanzen en glinsteren door de kleine ruiten. 

Het is koud en het waait en de eerste sneeuw is al gevallen
terwijl ik droom over vette sneeuwballen die naar beneden druipen langs mijn kleren. 
Geen mens kan me zeggen wat ik wel en niet mag verzinnen,
want alles kan in mijn gedachten zelfs vliegen naar de grote en kleine beren. 
 
Dit zijn sterren die bij elkaar horen maar dit eigenlijk zelf
helemaal niet weten en dat klinkt wel een beetje raar. 
Ik zou ze het wel willen vertellen terwijl ik vliegensvlug
door het heelal reis met mijn ruimteschip nu aan het einde van het jaar. 

Dan moet ik wel een wit pak dragen met een zuurstoffles 
en eten meenemen dat niet uit een pakje maar uit een tube tevoorschijn komt. 
Dat lijkt me wel heel erg vies maar dat heb ik er graag voor over 
want zodra ik in de ruimte ben lijk ik één met de sterren ook al ben ik vermomd. 

Maar zo’n vaart zal het niet lopen want eigenlijk weet ik niet eens hoe zo’n ruimteschip werkt
en hoe het vliegt en ronddraait en zo en misschien krijg ik het wel heel benauwd. 
Dus kan ik altijd nog met mijn witte pak gaan klimmen in de hoogste boom waarvan
de toppen al bedekt zijn met sneeuw en sta ik bovenop de wereld net zoals een astronaut. 

Voor de jeugd

WEES WElKoM BABy JEZuS
Net zoals alle pasgeboren baby’s was ook Jezus heel erg klein, eigenlijk piepklein. Nog 
kleiner dan een lammetje maar wel weer groter dan een muis, iets daar tussenin moet 
het zijn. Het was gelijk feest daar in die halfopen stal met een vuurtje gestookt van bijeen 
geraapt hout. Dieren kwamen kijken en zelfs drie koningen uit een ver land schonken 
wierook, mirre en goud. 
Ook herders die bij hun schapen zaten daar in die donkere nacht hoorden de geluiden. 
Ze leken van achter een heuvel te komen en tesamen met de schapen liepen ze naar 
het zuiden. Daar vonden ze een allerliefst kind te midden van zijn ouders en dieren 
en anderen. Niemand kon toen nog weten dat dit kleine baby’tje de wereld zou gaan 
veranderen. Engelen zongen in koren dat Jezus was geboren, Halleluja en iedereen was 
blij. Een nieuwe redder, een nieuwe koning was gekomen voor jou en voor mij. Woorden 
schoten eigenlijk te kort om dit nieuwe leven te vieren en wat deden de mensen dus. Allen 
knielden bij het kleine baby’tje neer en samen zongen ze; Wees welkom baby Jezus. 

We werden verwelkomd door Harriëtte. Daarna mochten we onze spullen uitpakken. 
Mijn oude zwemjuf was er ook. De misdienaars kwamen uit Hulst, Heikant, Clinge en 
Koewacht. Op zaterdag hebben we spelletjes gedaan. ’s-Avonds was er vossenjacht. Dat 
is een soort speurtocht. Iemand had wat gestolen uit de kerk. Dat was oma Kol. Het 
was een kandelaar, een kelk en een kruis. We werden op leeftijd in groepjes ingedeeld 
en moesten de kandelaar, de kelk en het kruis zoeken. We sliepen in de pastorie. De 
jongens sliepen in de vergaderzaal en de meisjes in het kantoor. Het was heel gezellig. 
We hebben nog een kussengevecht gedaan; de jongens tegen de meisjes. We hebben 
geoefend voor de grote mis op zondag. Alle misdienaars die op het kamp waren mochten 
in de mis meedoen samen met pater Reurs en pastor Katrien van de Wiele. De hele kerk 
zat helemaal vol met mensen die naar ons kwamen kijken. Het was een hele bijzondere 
dienst. Na de dienst hebben we gebarbecued. Het was een heel leuk weekend! 
Dank aan alle mensen die meegeholpen hebben onder andere: Katrien en Harriëtte. 
(Zie foto’s achterkant)

Joris en Lukas Verdurmen

MISDIEnAARSWEEKEnD



12 - Kerkkoerier

SPElDJESREGEn

WERElDDIEREnDAG  
In DE KERK VAn nIEuW nAMEn

cluSTER ooST Clinge • Graauw • Nieuw-Namen

We kennen allemaal het woord ‘lintjesregen’ 
maar zaterdag 14 november jl. was het in 
de kerk van Clinge een ware ‘speldjesregen’. 
Niet minder dan 8 personen werden bij 
gelegenheid van het St. Ceciliafeest 
in het zonnetje gezet. Op het eind van 
een feestelijke viering was Dees van den 
Berghen, lid van het parochieel gemengd 
koor, als eerste aan de beurt. Pastor Chantal 
van de Walle, voorganger in de viering, 
vertelde aan de kerkgangers dat Dees reeds 
40 jaar trouw lid van het herenkoor en het 
parochieel gemengd koor is en hij daarvoor 
een gouden Gregoriusspeld verdient. Deze 
speld is die avond nog niet opgespeld, omdat 
de kinderen en enkele kleinkinderen van 
Dees niet aanwezig konden zijn en zij en ook 
hun vader dit erg jammer vonden. In overleg 
werd Dees daarom ‘écht gehuldigd’ na de 
viering op zaterdag 28 november en ontving 
hij uit handen van pastor Ralf Grossert 
een gouden eremedaille met draagspeld 
en een bijbehorende oorkonde, ditmaal in 
aanwezigheid van zijn gezin. Dees begon 
officieel in 1975; ik zeg officieel want reeds 
als kind was hij met ‘kerk’ en ‘muziek’ 
vertrouwd. Maar toen hij en zijn vrouw 
Annie op een feest de vraag kregen of ze geen 
zin hadden om bij het koor te komen, was 
dat de eerste echte stap. Volmondig zeiden 
ze beide: ‘ja, dat willen we wel’. En zo was 
na die avond het Clingse koor 2 leden rijker. 
Jo van Vlieberghe, jarenlang dirigent van het 
herenkoor, vertelde me dat Dees steeds zeer 
trouw de repetities en uitvoeringen bijwoont; 
zonder auto, steeds op de fiets, door weer en 
wind. Annie is enkele jaren geleden gestopt 
maar Dees… die kan er maar niet genoeg 
van krijgen, naast het parochieel gemengd 
koor in Clinge, zingt Dees ook over de grens 

in de De Klinge en is hij ook nog eens lid 
van het Blaauwe Hoevekoor. Niet alleen 
het parochieel gemengd koor maar ook het 
koor ‘Laudate Dominum’ verzorgde op 14 
november de muziek. Onder leiding van 
Bernadette Luijcks-Hemelsoet zingt dit koor 
niet alleen in de kerk van Clinge maar is het 
een veel gevraagd koor in heel de parochie 
H. Maria Sterre der Zee. Al begon het 
voor Bernadette heel veel vroeger. In huize 
‘Hemelsoet’ werd er heel wat afgezongen; met 
vader als dirigent verzorgde het familiekoor 
bijna wekelijks de viering op zondag in de 
kerk van Westdorpe. Kort na haar huwelijk 
en verhuizing naar Clinge, zette Bernadette 
haar hobby voort in het parochieel gemengd 
koor. In 1992 werd zij gevraagd om de 
Eerste Communicantjes enkele liederen 
aan te leren. Sommige van deze kinderen 
vonden het zo leuk dat zij eigenlijk na 
de Communieviering niet wilden stoppen 
en het kinderkoor, dat later de naam de 
Clingkertjes kreeg, was opgericht. De laatste 
jaren zet Bernadette zich vooral in voor haar 
volwassen koor. En als je dan al die jaren bij 
elkaar optelt is ook Bernadette al meer dan 
40 jaar bezig met muziek; dus ook aan haar 
werd een gouden eremedaille met bijhorend 
hangertje én een oorkonde uitgereikt. Een 
koor bestaat natuurlijk niet alleen uit een 
dirigent, ook de leden zetten zich steeds in 
om elke viering uniek te maken. En enkelen 
onder hen doen dat al heel wat jaartjes, 
sommigen waren ook vóór het ontstaan van 
‘Laudate Dominum’ al met muziek bezig 
en dat reeds 12,5 jaar of meer. Uiteraard is 
deze mijlpaal ook een Gregoriusspeld waard. 
Daarom werden Nelleke van Goethem-
Langeraert, Ingrid Grofsmid-Clomp, José 
de Volder-Hultermans, en Ingrid Weemaes-

Ivens ook in het zonnetje gezet en kregen 
zij een bronzen eremedaille met bijhorend 
hangertje en oorkonde als dank voor hun 
trouwe inzet. Als laatste werden er 2 ‘jonkies’ 
bijgehaald: Eliane Ras en Femke Grofsmid, 
beiden jubilerend lid van het kinderkoor 
en later van het volwassen koor, kregen 
gezien hun jonge leeftijd een cadeaubon 
en een oorkonde. Uiteraard kregen al deze 
jubilarissen een daverend applaus en menig 
kerkganger kwam hen feliciteren. Onder 
het genot van een kopje koffie/thee met 
een plakje cake konden familie, kennissen 
en gewone kerkgangers nog even met hen 
napraten. En de jubilarissen… die genoten 
en waren toch een beetje trots en dankbaar 
dat hun inzet zo gewaardeerd wordt. 

Dees, Bernadette, Nelleke, Ingrid G., José, 
Ingrid W., Elian en Femke: HARTELIJK 
GEFELICITEERD! GA ZO (liefst nog 
lang) DOOR.  Annemie de Loos-Brijs

Op 4 oktober, Werelddierendag, leggen 
dierenbaasjes hun huisdier extra in de watten. 
Dat het dit jaar op zondag viel kwam mooi 
uit om er in de wekelijkse zondagviering 
aandacht aan te besteden. Alle kinderen 
werden uitgenodigd om met hun 
lievelingsdier (of knuffel) naar de kerk te 
komen. Ze kregen samen de zegen van 
Pastor Chantal van de Walle. 
Dat het niet de hele tijd muisstil bleef in de 
kerk zal geen verrassing zijn !
A. P. 



Kerkkoerier - 13

oPKnAPBEuRT KERKHof  
nIEuW nAMEn

JuBIlARISSEn In nIEuW-nAMEn

fEEST In DE KERK!
Toen het pastoresteam enige tijd terug aan ons, PKC Clinge, de vraag 
stelde om op zondag 18 oktober onze kerk open te stellen voor een 
feest, konden we ons daar weinig bij voorstellen. Een speciale viering, 
een verhaal vertellen, een gezellig samenzijn??? Naarmate we dichter bij 
deze dag kwamen en we meer informatie kregen, werd het duidelijk 
dat dit feest, voor kinderen in de basisschoolleeftijd, niet zomaar 
een tussendoortje was maar een ware happening waar een enorme 
voorbereiding aan was vooraf gegaan. Toen Chantal, Katrien, Ralf en 
enkele vrijwillig(st)ers op zaterdagmiddag alles kwamen klaarzetten, 
was ik zo benieuwd dat ik even een kijkje ging nemen. En echt, onze 
kerk had een hele metamorfose ondergaan waarin zowel jonge als iets 
oudere kinderen en zelfs hun begeleiders aan hun trekken konden 
komen. En dan was het zover: zondagmiddag rond 13.30 uur werden 
de eerste ‘feestgasten’ verwelkomd. Ze kregen bij de ingang van de 
kerk een speurboekje voorzien van de nodige informatie en een smile 
gezichtje waarop ze hun naam konden schrijven. Na nog eens officieel 
verwelkomd te worden door Katrien, kon het feest beginnen. 
Aanvankelijk was het even zoeken maar al gauw waren de ‘vrije’ 
activiteiten druk bezet; zo lagen er kleurplaten, kon je een groot 
memoryspel spelen, in een silhouet schrijven of tekenen hoe iemand aan 
je kan zien dat je gelooft, de vragen van de speurtocht opzoeken tijdens 
een wandeling door de kerk en sacristie of in een hartje of sterretje 
schrijven wie jij het meeste mist. En werd het allemaal een beetje druk, 
kon je even rusten in een kussenhoekje met het lezen van een boekje. 
Af en toe werd je opgeschrikt door een bel, dat was de uitnodiging voor 
een groepsactiviteit ingedeeld voor onder-, midden- en bovenbouw: 
duiken in een verhaal, stappen in het spoor van Mozes, je buigen 
over een bijbelpuzzel, het Onze Vader uitbeelden, meedoen met het 
Laatste Avondmaal, boetseren over het stukje scheppingsverhaal dat 
werd voorgelezen Er was zoveel keuze dat iemand me zei tijd tekort 
te hebben om aan alles te kunnen meedoen. En wat natuurlijk 
helemaal niet mocht ontbreken was ‘muziek’; Bernadette met 
enkele van haar koorleden nodigden jong en oud uit om mee te 
zingen en te helpen bij de begeleiding met muziekinstrumentjes, 
ja, zelfs een dansje ontbrak er niet aan. Ik moet je waarschijnlijk 
niet vertellen dat deze activiteit door niemand werd over geslagen.  
Ook de begeleiders hoefden zich die middag niet te vervelen, aan een 
info standje met boeken en folders kon men kennis maken met andere 
kerkelijke activiteiten en voor de enthousiastelingen lag er een intekenlijst 
om zich als vrijwillig(st)er bij één van deze activiteiten aan te melden. 

Onder het genot van een kopje koffie of thee (en fris voor de kinderen) 
met natuurlijk een koekje en een snoepje, kon men tussendoor kennis 
maken met elkaar of met bekenden wat bijpraten. Kortom, het werd 
een ontzettend leuke middag. We kunnen terugkijken op een geslaagd 
FEEST waar zo’n 35 kinderen op af kwamen. En of ook zij het leuk 
vonden, vroeg ik aan enkele van hen: Jens (bijna 6 jaar) zei me: ‘Ik vond 
het heel leuk in de kerk. De kleurplaten kleuren en het kleien vond ik 
het allerleukst, ook het verhaal van Mozes naspelen en het luisteren 
naar het verhaal in de tent’, Laura (11 jaar) vertelde: ‘ik vond het heel 
leuk in de kerk vooral het zingen en dansen, tekenen en kleien en het 
laatste avondmaal naspelen’, tot slot schreven de zusjes Senna (6) en Mia 
(4): ‘het was heel leuk, we hadden veel plezier. We hebben gezongen 
en gekleurd en verhalen gehoord. Volgende keer komen we weer’.  
Rond de klok van 16u. werd er afgesloten. Alvorens naar huis terug 
te keren, kregen alle kinderen nog een ‘echt diploma’ en mochten de 
kleiwerkjes mee naar huis genomen worden. Nadat wij, onder het 
motto van ‘vele handen maken licht werk’, met z’n allen alles hadden 
opgeruimd, werd er nog even wat gedronken en geëvalueerd. En we 
waren het er met z’n allen over eens: deze middag was zo geslaagd dat 
een vervolg niet kan/mag uitblijven!

Annemie de Loos-Brijs (Zie foto’s achterkant)

Het kerkhof op Nieuw Namen heeft een grondige 
opknapbeurt ondergaan. De eerste fase van de 
werken gebeurde in mei/juni. De paden naar 
de graven werden opnieuw aangelegd. De oude 
waren in zo’n slechte staat dat er gevaar was om 
te struikelen over losgekomen en verzakte tegels. 
Ook de ingang van het kerkhof werd aangepakt 
en oogt nu heel netjes. De tweede fase is nu bezig. 
De ruimte tussen het kerkgebouw en het kerkhof 
wordt opgeknapt. De bomen zijn gesnoeid om 
plaats te maken voor een coneasterplantsoen. De 
werken zijn naar ieders tevredenheid gerealiseerd 
door een goede samenwerking door de leden van 
de PKC, Dethon (uitvoering van de werken), 
Jaimie Waem (onderhoud kerkhof) en met de 
vlotte medewerking van de Parochie Heilige Maria 
Sterre der Zee. Hierdoor kunnen vele mensen 
van Nieuw Namen hun dierbaren op hun mooie, 
intieme laatste rustplaats begroeten. 
A. P

Op 13 september in de kermisviering in Nieuw-Namen had Pastor Reurs de aangename taak een 
aantal koorleden in het zonnetje te zetten. Ze vierden namelijk een jubileum als koorzanger en 
ontvingen een insigne met bijhorende oorkonde. 
De jubilarissen: Paul de Deckere (50 jaar), Conny van Roeyen (50 jaar), Georgette Driedijk-de 
Koning (40 jaar), Jo Kerckhaert (40 jaar), Hermien de Deckere-Cornelissens (25 jaar) en Annie 
de Maeyer-de Deckere (25 jaar), George Pauwels (25 jaar). 
Ook langs deze weg: proficiat en dank voor zoveel jaren inzet! 
Het St. Ceciliakoor werd ong. 50 jaar geleden opgericht onder bezieling van de toenmalige 
parochiepastoor Mangnus met Ge Pollet, Piet Pluym (vader van de huidige organist Luc). Ze 
bouwden het koor uit tot een gemengd koor dat in topdagen 45 leden telde. Het had de prioriteit 
om de eucharistievieringen te verzorgen, maar er werden ook concerten gegeven (vaak samen met 
de fanfare) met een heel ander, populair repertoire. Naast de misvieringen in eigen parochie trad 
het koor vaak naar buiten om daar de mis te zingen. Tegenwoordig staat het koor onder leiding 
van George Pauwels en Luc Pluym begeleidt met orgelspel. Wekelijks wordt de zondagsdienst 
verzorgd en ook bij uitvaarten en 
trouwvieringen (rouw en trouw) 
kan een beroep worden gedaan 
op de groep zangers. Jaarlijks 
worden ze gevraagd om in het 
Zorgsaamziekenhuis in Terneuzen de 
dienst bij te wonen voor de zieken 
in de kapel en op de kamers. Dit 
jaar staat nog op het programma: 
Tv-opname van Nederland zingt 
(EO) en het kerstconcert. 

MInIATuuR KERSTSTAl  
In nIEuW nAMEn

De kerstgroep van de parochiekern H. Joseph Nieuw-Namen werd in 
2011 helemaal opgeknapt door mevr. Carina van Roeyen-Driedijk. Alle 
beelden werden bijgewerkt en helemaal herschilderd. Nu heeft Carina 
een miniatuur gemaakt van de kerststal uit onze kerk (schaal 1 op 5). 
Dat dit een hele klus is geweest, 
daar valt niet aan te twijfelen. Het 
resultaat is treffend. Privé heeft zij 
een verzameling van miniatuur 
kerststalletjes van over de hele wereld 
en deze kerststal van de “Kauter” 
mocht daar niet bij ontbreken. 

R. Pauwels



14 - Kerkkoerier

onze passie.. kinderen en muziek 
In de begin jaren hadden we de naam “de 
Schakeltjes“. We zongen in gezinsmissen, 
Communie- en Vormseldiensten, sinterklaas 
en kerstvieringen. Het gemiddelde aantal 
leden lag tussen de 30 en 40 kinderen. Met 
uitschieters naar 46 leden. In de jaren `90 
hebben we ons repertoire uitgebreid met 
het spelen van musicals. Een geweldig groot 
succes en ontzettend leuk om te doen. Mede 
ook door de hulp van de ouders, die altijd 
bereid waren om ons te helpen. Hierbij 
nog een ‘dank je wel’. In die tijd hebben 
we de naam veranderd in JEUGDKOOR 
de BABBELIEKES (de babbelende jeugd 
zingt liekes) Heel erg toepasselijk. Na jaren 
te hebben gerepeteerd bij ons in de keuken 
gingen we naar het Gelaag, want daar was 
meer plaats voor zang en dans. 
Met de wedstrijden voor kinderen voor 
kinderen in Zeeland deden er solisten van 
de Babbeliekes mee. Dit was heel succesvol 
en leerzaam. 
Het Prins en Ploes kinderkoren festival in 
2006 was een geweldig succes. Met zijn allen 
naar Arnhem voor de voorrondes, daarna de 
CD opname in Tilburg en dan als klap op 
de vuurpijl de finale in diergaarde Blijdorp 
waar we tweede werden van heel Nederland. 
Wat waren we trots. Na dit avontuur kregen 

we uit handen van Frank van Driessche 
de culturele prijs van de Gemeente Hulst 
uitgereikt. Natuurlijk vergeten we ook zeker 
niet de optredens in het Scheldetheater 
met de Westenders uit Londen en met 
de Koninklijke Luchtmachtkapel. Indruk-
wekkend en onvergetelijk. 

Met oudere leden van de Babbeliekes hebben 
we in 2008 popkoor 2Gether opgericht. 
Omdat dit voor ons minder belastend is, 
vanwege de grote zelfstandigheid van deze 
dames, gaan we hiermee door. 
Als we terug kijken naar al die jaren zijn we 
ontzettend trots dat we dit met ons gezin 
hebben kunnen doen. Mede ook door mijn 
lieve ouders die achter ons stonden voor de 
opvang van onze kinderen en pleegkinderen. 
En dan het moeilijke besluit om te stoppen 
met dit prachtig koor. Wat waren er vele 
tranen bij ons en bij de leden. Ze hadden het 
niet aan zien komen. We gaan tijd maken 
voor onze kinderen en de lieve kleinkinderen 
en voor reizen met de camper. We zijn er aan 
toe, maar makkelijk was het zeker niet. We 
blijven zeggen dat dit koor GEWELDIG 
is en weten zeker dat we in de streek naam 
hebben gemaakt. Lieve leden wij danken 
jullie voor je enorme inzet in alle 37 jaren. 
Zonder jullie enthousiasme zouden we het 

niet zo lang hebben volgehouden. Voor 
alle leden en oud leden, vrienden, familie, 
dorpsgenoten en belangstellenden is er in het 
dorpscentrum van Vogelwaarde op zaterdag 
20 februari 2016 een informeel afscheid 
vanaf 16.00 uur tot 19.30 uur. Onder 
het genot van een hapje en een drankje 
willen we met de Babbeliekes enkele liedjes 
zingen. Ook enkele liedjes met de oud leden 
die er aanwezig zijn. Er zullen foto`s en 
filmbeelden zijn. Natuurlijk met alle oud 
leden verhalen ophalen: WEET JE NOG?
Dus mensen en ALLE OUD LEDEN jullie 
zijn WELKOM op 20 februari 2016. 

Jos en Yvonne Neve

cluSTER WEST Boschkapelle • Hengstdijk • stoppeldijk

AfScHEID: 37 JAAR JEuGDKooR DE BABBElIEKES

Verwoord door de kinderen:

Lieve Pap en Mam,

37 Jaar geleden begonnen jullie met enthousiasme aan een muzikaal avontuur dat 
op de dag van vandaag nog steeds verder gaat. Niet alleen jullie liefde voor muziek, 
maar ook liefde voor kinderen maakt dat jullie vrije momenten beperkt zijn.  
Als jonge persoontjes hadden wij vroeger geen idee hoe jullie dit allemaal deden en 
volhielden. Je gaat automatisch mee in de drukte van alledag. Maar de agenda die 
volgeschreven stond met repetities en optredens, (dat is niet iets van de laatste jaren, 
jullie doen dit al 37 jaar!) bewijst dat jullie liefde voor de Babbeliekes groot is en dat 
jullie volop genieten van het samen muziek maken, Daar leven jullie voor. 
Maar jullie enorme energie willen jullie nu wat meer in andere dingen steken en daar 
hebben wij natuurlijk alle begrip voor. 
Graag hadden we gezien dat de bisschop waardering zou getoond hebben voor jullie 
mooie liedjes en teksten die voor iedereen jong en oud goed te begrijpen zijn. Wij 
geloven dat jullie als geen ander mensen juist de kerk in kregen met deze begrijpelijke 
teksten, vrolijke liedjes en frisse stemmen. En nu denkt men de kerken weer vol te 
krijgen door terug in de tijd te gaan? Nou, wij denken van niet. Mogen we dat zeggen? 
Ja, dat mogen wij zeggen. 
37 Jaar een ontzettend mooi muzikaal avontuur, waarbij jullie aan kinderen het plezier 
in zingen geven en hebben gegeven. Dat is een prestatie waar jullie zo enorm trots op 
mogen zijn!

Lieve pap en mam en alle Babbeliekes:
Wij zijn in ieder geval ontzettend trots op jullie! Geniet nog even van het samen 
zingen en maak er straks een mooi afscheidsfeest van!

In MEMoRIAM 
JAn KouIJZER, 
PATER MARIST,

Dit jaar, zondag 19 april, nog maar zeer 
kort geleden, vierde Pater Jan Kouijzer, 
afkomstig uit Stoppeldijk, samen met 
pater Jo Neve en pater Wilfried Brand 
hun 50 jarig jubileum als priester. Een 
bijzondere en plechtige viering. Onlangs 
ging hij voor in onze parochiekerk 
vanwege de begrafenis van zijn overleden 
schoonzus Ria. Heel kort daarna, op 6 
november is hij overleden.

Pater Kouijzer zag het als zijn taak voor 
mensen beschikbaar te zijn. Het evangelie 
brengen onder mensen lag hem zeer na 
aan het hart.   

Dat hij het licht mag ervaren, waarover 
hij in zijn leven heeft getuigd.

J.H.



Kerkkoerier - 15

Op 20 september jl. vierden we met vrijwilligers ons parochiezijn. 
Een terug kijken hoe we als parochie in de gemeenschap hebben 
vorm gegeven en hoe het is om verder te gaan. Ieder zette zijn beste 
beentje voor, groot en klein. De viering was zeer geslaagd. Het 
thema over de hele viering werd met glans gepresenteerd door pastor 
Chantal van de Walle. De zang van ons kerkkoor en Babbeliekes 
was goed op elkaar afgestemd. De strekking van het verhaal: het 
ging om het eind van het functioneren van ons gebouw, maar niet 
de teloorgang van ons geloven, kwam goed uit de verf. Dit alles met 
behulp van de jeugd die aankwam dragen met de vele bouwstenen, 
de rijkdom die de parochie aan functies rijk is. 

Aan Chantal heb ik gevraagd het verslag te schrijven, wie kan het 
beter dan zij, die de regie in handen had genomen. Enkele foto’s van 
mijn kant illustreren het verhaal. 
J. H. 

Terugblik viering 20 september 2015
Lang geleden werd er door de Norbertijnen monniken een parochie 
gesticht in de Ser Pauluspolder. Er werd toen in het gehucht 
Pauluspolder een kerk gebouwd. Deze kerk was toegewijd aan de 
heilige Gerulphus. De heilige Gerulphus hulp wordt aangeroepen bij 
koorts en zijn jaarfeest wordt op 21 september gevierd. 
Nu zovele jaren later hebben we stil gestaan bij de vele mensen 
die hun steentje bijdragen aan het vele werk dat in een parochie 
gedaan wordt. Samen vormen zij een hele groep mensen die samen 
iets opbouwden. In totaal kwamen we aan 26 werkgroepen die 
momenteel werkzaam zijn in de parochiekern te Stoppeldijk. Zij 
zetten hun schouders onder al het werk dat gedaan moet worden. 
Dat hebben we in de viering laten zien met kinderen van de 
basisschool de Schakel die dozen aanbrachten waarop de groepen 
vrijwilligers symbolisch afgebeeld stonden. Voor het altaar werd een 
hele muur gebouwd van dozen die samen een stevige muur vormden. 
Daar stond de parochiekern Stoppeldijk, stevig gebouwd!  

Toen hebben we geluisterd naar het evangelie van Lucas: 
“Op een dag stapte Hij met zijn leerlingen in een boot en zei tegen hen: 
‘Laten we naar de overkant van het meer gaan. ’ Ze staken van wal, en 
tijdens de overtocht viel Hij in slaap. Toen barstte er op het meer een 
storm los. De boot maakte water en zij raakten in nood. Ze maakten 
Hem wakker en riepen: ‘Meester, Meester! Wij vergaan!’ Hij stond op en 
bestrafte de wind en het woeste water. Ze bedaarden, en het werd stil. 
Hij zei: ‘Waar is jullie vertrouwen?’ Met schrik en verbazing zeiden ze 
tegen elkaar: ‘Wie is dat toch, dat zelfs wind en water naar zijn bevelen 
luisteren?’”

Ook nu stormt het in Stoppeldijk. De kerk gaat gesloten worden. 
Ons vertrouwen wordt omver geblazen. De kinderen die zo mooi 
de muur gebouwd hadden stonden achter de muur en toen alle 
kerkgangers samen heel hard gingen blazen om de storm de laten 
horen duwden de kinderen de hele muur omver. 

Oh jee, alles wat zorgvuldig opgebouwd was ligt nu in puin. Hoe 
moet dat nu verder? Hebben wij nog wel vertrouwen in alles of 
kunnen wij naar Jezus luisteren als Hij gebiedt de storm te gaan 
liggen? Hoe kunnen wij dat doen?
En toen, ja toen hebben we laten zien dat we wel een kerkgebouw 
sluiten maar dat we willen werken aan de toekomst. En op een 
andere plaats in de kerk hebben de kinderen alle dozen weer netjes 
op elkaar gestapeld. Een andere volgorde en opbouw dan voorheen 
maar wel met nieuwe hoop. 
Een nieuwe weg wordt ingeslagen, met vragen, vallen en opstaan 
maar met hoop en vertrouwen. Misschien roepen wij ook wel eens: 
Meester, Meester, wij vergaan! 

Kunnen wij dan ook de woorden van Jezus horen: “Waar is jullie 
vertrouwen” en het werd stil en de storm bedaarde. 
We hebben willen laten zien dat we samen door willen gaan zonder 
kerkgebouw te Stoppeldijk maar wel als mensen die vertrouwen en 
geloven. 
Chantal van de Walle
PW HMSdZ

DE KERK VAn SToPPElDIJK GAAT SluITEn. 
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De tijd vliegt. Al weer een nieuwe jaargang Kerkkoerier. De seizoenen 
wisselen elkaar in snel tempo af, de herfst heeft weer plaats gemaakt 
voor de winter. Uren, dagen, maanden, jaren trekken met grote 
snelheid aan ons voorbij. We leven in de tijd die ons op deze aarde 
gegeven is. De één leeft kort, de ander langer, goede tijden, mindere 
tijden, de klok tikt verder, jaren komen en gaan. Wat telt zijn echter 
niet alleen de jaren in ons leven maar het leven in die jaren. Aan 
ons allen de opdracht om zinvol inhoud te geven aan de tijd die ons 
gegeven is. 2015 Is weer bijna ten einde een nieuw jaar wacht ons. 
Een nieuw jaar, 365 dagen met nieuwe kansen om er iets goeds van 
te maken, ieder met eigen mogelijkheden en talenten, door te:
luisteren
troosten
bewonderen
delen
bemoedigen
lachen
mee-leven
strelen
zwijgen
eerbiedigen
dulden
velen
Zo maar wat sleutelwoorden, sleutelwoorden die het verschil kunnen 
maken voor het geluk van mensen. Bouwstenen voor een levende 
parochiekern van en voor mensen, een parochiekern gedragen door 
professionals en vrijwilligers; er zijn voor elkaar. Blijven, geloven, 
hopen en dromen……

“Wat een droom…. ”

Ik droom van een wereld waar iedereen tijd heeft
Tijd voor jou en mij
Tijd, dat wens ik je. 
Geen zeeën van tijd, geen rivieren,
Een klein beetje tijd is soms genoeg. 
Tijd, dat wens ik je. 
Om even te genieten
Van die tijd, van iets anders. 
Misschien kun je dan ook meer tijd maken voor een ander,
Als je dan toch tijd hebt……………………………. 

Tijd is schaars. We hebben het allemaal, ieder op onze eigen manier, 
druk, druk, druk…. maar toch…
laten we er samen – ook in deze drukke decembermaand die niet 
voor iedereen een feest is – voor gaan om de wereld een beetje mooier 
te maken. Aandacht voor elkaar, er zijn voor de ander, samen kunnen 
we zoveel meer. Heel veel vrijwilligers zijn zich al bewust van de 
noodzaak om samen te werken; zij maken het verschil. Vrijwilligers 
maken de wereld mooier, doet u mee?!
VRIJWILLIGERS KOMEN EN GAAN…. 

Doopkoster
De heer en mevrouw Jan en Nel de Vaan zetten zich al heel veel jaren in 
als kostersechtpaar rondom doopvieringen in de basiliek. Enthousiast 
en met heel veel zorg wordt deze taak door hen verricht. Onlangs hebben 
ze echter te kennen gegeven dat ze deze taak – gezien hun niet meer 
zo jeugdige leeftijd – graag over willen dragen aan jongere mensen. 
Belangstellenden wordt verzocht contact op te nemen met het 
secretariaat van de parochiekern Mevr. M. v. d. Boomen e-mail: 
pastoriehulst@zeelandnet. nl tel. 312130 of ondergetekende (tel. 
0114- 720350. 

Aktie Kerkbalans
De stuurgroep Aktie Kerkbalans is weer al druk bezig met de 
voorbereiding van de jaarlijkse Aktie Kerkbalans. Het in goede 
banen leiden van de Aktie Kerkbalans is een niet onbelangrijke 
zaak en vraagt menig uurtje van de stuurgroep. De mensen die 
zich hiervoor inzetten zijn zich terdege bewust van het belang van 
deze - financiële - Aktie voor het behoud en het voortbestaan van 
het pastoraat in onze parochiekern. Chapeau, voor deze groep!
De heer Arthur Eeckhout heeft onlangs te kennen gegeven 
dat hij zijn werkzaamheden in de stuurgroep neerlegt. 
Wij vinden het natuurlijk jammer dat de heer Eeckhout tot 
dit besluit is gekomen maar wij respecteren zijn besluit 
en danken hem van harte voor zijn inzet in deze stuurgroep. 
Mocht u nog wat uurtjes ter beschikking hebben om de ontstane 
vacature in te vullen, dan bent u van harte welkom om in een gezellige 
sfeer, samen met de andere stuurgroepleden, dit zo belangrijke werk 
uit te voeren. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen 
met het parochiekernsecretariaat mevr. M. v. d. Boomen e-mail 
pastoriehulst@zeelandnet. nl tel. 312130 of ondergetekende (tel. 
0114-720350). 

cluSTER MIDDEn Hulst

GoEDE TIJDEn - SlEcHTE TIJDEn - TIJD - HIER En nu……

Op uitnodiging van de parochiekern-
commissie en de werkgroep vrijwilligersbe-
leid is jubilerende vrijwilligers 12 november 
2015 een ontvangst op de pastorie aange-
boden. 

Tijdens deze bijeenkomst werd de jubila-
rissen een dankwoordje vergezeld van een 
kleine attentie aangeboden. Nogmaals dank 
aan alle lustrum-vrijwilligers! 

Vrijwilligers zijn hartverwarmende licht-
puntjes, onmisbare schakels in een levendige 
geloofsgemeenschap, hartelijk dank!

luSTRuM JuBIlARISSEn 2015



Kerkkoerier - 17

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

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

SB
26

15
2

Koffiewerkgroep Basiliek
Iedere 2de zondag van de maand – en bij bijzondere gelegenheden 
– is er een groep dames, terzijde gestaan door bereidwillige heren, 
bereid om op vrijwillige basis zorg te dragen voor een heerlijk kopje 
koffie of thee na afloop van de viering. We mogen gerust spreken 
van verwennerij zoals deze dames voor en achter de schermen 
zorgdragen voor een vers bakkie. Het samen koffie drinken in de 
basiliek betekent ook het ontmoeten van elkaar in onze parochiekern.  
Vanaf januari 2016 hopen wij te kunnen starten met het wekelijks - na 
afloop van de zondagviering - gezamenlijk koffie/thee drinken in de 
basiliek. Om dit te realiseren zijn wij dringend op zoek naar aanvulling 
van de “koffie werkgroep”. Ideaal voor de verzorging van de koffie is 
een werkgroep van 4 personen per keer. Bij beschikking over voldoende 
vrijwilligers wordt iedere groep 1x per maand ingeroosterd. De bestaande 
werkgroep is van harte bereid nieuwe werkgroepleden in te werken.  
Hebt u belangstelling om in een gezellige sfeer mee te werken aan de 
koffie/thee ontmoetingen in de basiliek dan bent u van harte uitgenodigd. 
Wij zullen u graag nader informeren. Meld u aan bij het secretariaat van 
de parochiekern mevr. M. v. d. Boomen e-mail: pastoriehulst@zeelandnet. 
nl of tel. 312130 of ondergetekende tel. 0114- 720350. 
 
Wij verwelkomen:
Voor bovenstaande activiteit, het verzorgen van de koffie/thee 
ontmoetingen in de basiliek, hebben zich inmiddels een aantal mensen 
aangemeld, te weten: de dames Donia Anderios, Anita Hendriks en 
Marie-Louise Calle en de heer Emiel v. d. Manacker. Welkom! Wij hopen 
dat het werk jullie voldoening zal geven. 
Wij zijn heel blij met deze uitbreiding van de werkgroep maar er blijven 
nog steeds mensen nodig voor een volledige bezetting. Wie volgt?

Maria ommegang:
Het lijkt nog zo ver weg maar regeren is vooruitzien… Zondag 26 juni 
2016 trekt de jaarlijkse Maria Ommegang door Bergen op Zoom. Een 
indrukwekkend gebeuren, een prachtige stoet, met heel veel deelnemers. 
Een jaarlijkse feestelijke dag waarop Maria letterlijk en figuurlijk op 
handen door de straten van de stad gedragen wordt, een rijke schakering 
mooie Maria beelden. Gevraagd is om in deze stoet ook de Staak Maria uit 
onze basiliek als gast-Mariabeeld te presenteren. Het Mariabeeld is er, aan 
een draagbaar wordt gewerkt, nu nog 5 dragers werven…. Een redelijke 
conditie is voor deze tocht door de stad Bergen op Zoom gewenst. Hebt u 
belangstelling voor deelname aan deze dag en is het u een eer om met vele 
anderen deel te nemen aan deze ommegang met ons mooie Mariabeeld? 
(Misschien was u reeds enthousiast na het lezen van het verslag van 
Annemie de Loos-Brijs, over de deelname vanuit Clinge in 2015, in de 
vorige Kerkkoerier?) Voor nadere informatie: parochiekernsecretariaat 
mevr. M. v. d. Boomen e-mail: pastoriehulst@zeelandnet. nl 
of tel. 312130. 

Herhaalde oproep:
De heer Huub Albregts heeft heel veel jaren met veel enthousiasme en 
zeer accuraat de administratie, w. o. het verwerken van de gegevens van 
de parochianen, nieuwe leden, vertrekkende leden, vrijwilligers enz., in 
het computerbestand van de parochiekern ingevoerd. Graag zou hij dit 
werk overdragen aan een even enthousiaste man of vrouw die vertrouwd 
is met het werken op de computer en bereid is de schouders eronder 
te zetten. De heer Albregts zal u graag inwerken en nader informeren 
over de werkzaamheden, tijdsbesteding en wat dies meer zij. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met het parochiekernsecr. mevr. M. 
v. d. Boomen: pastoriehulst@zeelandnet. nl. 

Tijden veranderen:
Ter uwer informatie: met ingang van januari 2016 is de wekelijkse 
aanvangstijd van de zondagsviering in de basiliek verplaatst van 10. 30 
uur naar 11. 00 uur. 

Vacatures Parochiekerncommissie:
De parochiekerncommissie komt maandelijks bij elkaar en draagt 
zorg voor het reilen en zeilen van de parochiekern. In een gezellige 
sfeer wordt waar mogelijk c. q. haalbaar, denkwerk omgezet in daden 
op het terrein van samen kerk-zijn in Hulst. Een veelzijdig overleg 
met aandacht voor inhoudelijke en praktische zaken; kerkopbouw ter 
plaatse. De heer Hans v. d. Zijden is reeds heel veel jaren lid van de 
parochiekerncommissie (voorheen parochiebestuur) en met name op 
het terrein van bouwzaken actief. Hans heeft onlangs te kennen gegeven 
dat hij zijn functie in de PKC per januari 2016 wil neerleggen. Hij 
hoopt zijn werk per die datum aan een opvolger over te kunnen dragen. 
Is meedenken en meedoen in de parochiekern iets voor u? Neemt u 
dan a. u. b. contact op met het parochiekernsecretariaat mevr. M. v. d. 
Boomen(tel. 312130) of C. van Tiggelen (voorz. PKC Hulst tel. 315758).  
 
Voorts heeft ook een reeds jaren en jaren vertrouwd lid van de 
parochiekerncommissie (voorheen parochiebestuur) de heer Joop Colsen, 
aangekondigd per 1 juli 2016 zijn taak te willen beëindigen. 
Na vele jaren van herbenoeming op herbenoeming vindt Joop de tijd 
gekomen om in de zomer van 2016 te gaan. Een denktank die eigenlijk 
niet gemist kan worden maar wie weet bent u degene die het stokje over wil 
nemen? U bent welkom! Voor nadere informatie: parochiekernsecretariaat 
mevr. M. v. d. Boomen e-mail pastoriehulst@zeelandnet. nl tel. 312130 
of C. van Tiggelen, voorz. PKC Hulst tel. 315758. 
Tot slot: de zorg voor de vrijwilligers in de Parochiekern Hulst is 
ondergetekende (als lid van de parochiekerncommissie voorheen 
parochiebestuur) reeds vanaf 2008 toevertrouwd. Samen met de 
werkgroep vrijwilligersbeleid is gewerkt aan de totstandkoming van 
een vrijwilligersbeleid- en waarderingsplan voor de vrijwilligers in 
onze parochiekern. In samenwerking met deze groep wordt in een 
gezellige sfeer ook gewerkt aan de uitvoering van het vrijwilligersbeleid. 
Zorg voor vrijwilligers, zorg voor mensen, het mooiste wat er is…. 
maar het moet doorgaan. “ik heb mijn wagen volgeladen…” Wie 
wil er t. z. t het stuur overnemen om met vrijwilligers de tocht te 
vervolgen? Wie oh wie, wil met ons meegaan en meedenken? Aan 
welke man of vrouw mag ik t. z. t. het stuur overdragen? Maak 
kennis met onze werkgroep of neem contact op met ondergetekende: 
Nelly Janssen – de Kooning (tel. 0114-720350)

Vrijwilligersfeest Parochiekern Hulst 16-01-2016:
Vrijwilligers verdienen de hemel op aarde maar het is niet aan ons om 
u deze te bieden. In alle bescheidenheid bieden wij onze vrijwilligers 
wel een jaarlijkse feest- en ontmoetingsavond als dank voor ieders inzet. 
Vrijwilligers uit de parochiekern en regionaal werkende vrijwilligers 
ontvangen hiervoor één dezer dagen een uitnodiging. U komt toch ook? 
Noteert u de datum nu vast in uw agenda? Graag tot 16 januari 2016!

Rectificatie:
In de vorige uitgave van de Kerkkoerier hebt u kunnen lezen dat we 
een nieuwe bezorger van de Kerkkoerier voor de wijk binnenstad 
verwelkomd hebben. Helaas, is zijn voornaam (Hans) onjuist 
weergegeven, dit moet zijn: de heer Henk van Koolwijk. Henk, 
nogmaals welkom!

Parochiekerncommissie en Werkgroep Vrijwilligersbeleid Hulst
Nelly Janssen - de Kooning (coördinator vrijwilligersbeleid 
Parochiekern Hulst
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DE HAAn KRAAIT VooRT…. 

KERSTconcERT KlooSTERZAnDE

Normaliter beschrijven we in deze editie de 
vrijwilligersavond, maar omdat die dit jaar al 
veel eerder heeft plaatsgevonden kwam dat 
al in de vorige uitgave van de Kerkkoerier 
aan de orde. Ik gebruik deze editie dan ook 
om het over de globale plannen van onze 
parochiekern te hebben. 

Het ligt in de bedoeling ons elk kwartaal te 
richten op een specifiek evenement dat we 
fasegewijs willen optimaliseren. Zo hebben 
we in het eerste kwartaal het afgelopen jaar 
voor de eerste keer de Passion Live op groot 
scherm gepresenteerd op Witte Donderdag. 
In het tweede kwartaal hadden we het 3e 
weekend van mei Kunst in Kerk voor de 
tweede keer en ook dit jaar voor het eerst in 
het derde kwartaal op de derde zaterdag van 
september een heus optreden van een (gospel)
koor voorafgaand aan de vrijwilligersavond. 
In het vierde kwartaal hebben we traditioneel 
al de prachtige 2e Kerstdagviering met de 
levende Kerststal. 
Zonder uw extra (financiële) steun kunnen 
we dit uiteraard niet structureel blijven doen, 
want dit soort evenementen organiseren kost 
nu eenmaal geld. Daarbij komt ook nog eens 
dat de parochiebijdrage jaar na jaar verder 
onder druk komt te staan. Het afgelopen jaar 
liepen de inkomsten van de parochiebijdrage 

in onze kern weer terug met ongeveer 10 
procent en dat is zorgwekkend te noemen. 
De opbrengst bedraagt momenteel ruim 
€ 35. 000. Echter van dit bedrag moeten 
de normale exploitatiekosten (verlichting, 
verwarming, vieringen,etc. ) betaald worden. 
Volgend jaar willen we graag de restauratie 
van de vieringtoren uitvoeren en eigenlijk 
moet ook een groot glas in loodraam aan 
de noordzijde van de kerk dringend worden 
gerestaureerd. Het wordt ook steeds moeilijker 
om voor dit soort projecten subsidie te krijgen 
en wanneer je het al krijgt wordt er een forse 
eigen bijdrage verlangd. Zonder subsidie en 
zonder uw (extra) bijdrage…tja…we moeten 
nu éénmaal vooruit in plaats van achteruit. 
De haan moet blijven kraaien!
Daarom wordt het verzoek tot een financiële 
bijdrage ook volgend jaar weer huis aan huis 
verspreid en we zijn natuurlijk met elke 
bijdrage tevreden!

Met het sluiten van een aantal kerken in 
onze regio verandert natuurlijk veel op korte 
termijn; ook bij ons. Volgens de huidige 
planning zijn er de eerste twee weekenden van 
januari geen vieringen gepland in onze kerk 
vanwege de gezamenlijke sluitingsvieringen 
in de te sluiten kerken in andere kernen. Wij 
hopen en rekenen er op dat u dan in grote getale 

aanwezig bent tijdens de afscheidsvieringen 
van deze kerkgebouwen. Vanaf het derde 
weekend wordt de aanvangstijd van onze 
vieringen vervroegd van 10. 30 uur naar 9. 
30 uur. Wekelijks een eucharistieviering in 
onze kerk is helaas niet mogelijk vanwege 
de beperkte capaciteit van het pastoresteam, 
maar gelukkig kunnen we wekelijks minimaal 
een woord en communieviering bieden 
zoals u gewend bent. En daar zijn wij als 
parochiekern heel erg blij mee. 
De samenwerking binnen de cluster Noord 
(Lamswaarde, Terhole en Kloosterzande) is 
natuurlijk ook een belangrijk element van 
de planning voor het komende jaar. We 
denken dan aan samenwerking tussen kosters, 
gebedsdienstgroepen, koren en organisten, 
pkc’s, gezamenlijke vieringen etc. etc.. 
Rest mij nog om, namens alle vrijwilligers 
van onze gehele parochiekern, u alvast 
hele prettige feestdagen te wensen en een 
voorspoedig 2016!

Naast deze Kerkkoerier is dit artikel en alle 
vorige artikelen uit de reeks op de website 
van de parochiekern Ter Duinen (www. 
parochiekernterduinen. nl) te vinden. 

Arnold Mannaert

Op 19 dec. a. s. wordt in de Hof te Zandekerk 
in Kloosterzande een Kerstconcert verzorgd 
door het Byzantijns Koor “SRETENJE “ uit 
Middelburg. 
Ze hebben een aantal jaren gelden ook een 
concert verzorgd bij ons, maar nu wordt 
het een Kerstconcert en het belooft een 
geweldige avond te worden. 

Het concert wordt georganiseerd door 
Stichting de Kerk in Klooster en de opbrengst 
is bestemd voor het in stand houden van de 
Hof te Zandekerk, ons culturele erfgoed. 

May Evers, secr. 

KERSTMIDDAG In oSSEnISSE

cluSTER nooRD  Kloosterzande/ossenisse • Lamswaarde • Terhole

Wanneer: 
zondag 13 december om 14. 00 uur. 
Plaats: 
Gemeenschapshuis Hof Ter Nesse

Sinds de sluiting van de St. Willibrordus-kerk 
wordt tijdens de kerstperiode een kerstmiddag 
gehouden. Een jaarlijkse bijeenkomst waarbij 
iedereen zich verzamelt rondom de kerststal uit 
de voormalige kerk. 

We merken dat het voornaamste doel van 
onze bezoekers de ontmoeting is en het 
samen zingen van kerstliedjes. Het is een 
gelegenheid om elkaar weer eens te zien en te 
ontmoeten bij een bakje koffie met kerststol. 
Herinneringen worden opgehaald en soms 
is men ontroerd bij een verhaal of een lied. 
Het Kerstcomité doet zijn best om het 

gezellig te maken. De zaal wordt versierd, 
de kerstboom opgetuigd en de kerststal 
uitgestald. 
Vaste punten van het programma zijn een 
kerstgedachte, kerstliedjes, muziek en een 
mooi verhaal en gedichten. 
Dit jaar zorgt de “De Jeugd van Toen”voor 
de muzikale omlijsting van deze middag. 
De inkom is gratis. 
Iedereen is van harte welkom!
Wij hopen dat u ook aanwezig zult zijn op 
onze kerstmiddag. 

Het Kerstcomité Ossenisse

Lieve God,

Op school lazen we dat Thomas Edison 
licht maakte, maar op zondagsschool 
zeiden ze dat U de eerste was die dat 
deed. Heeft hij uw idee gestolen?

Met vriendelijke groet,
Amber
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cluSTER ZuID Heikant • Koewacht • st. Jansteen

SluITInG VAn DE KERK In ST. JAnSTEEn - EEn BEWoGEn MoMEnT
Rond het jaar 1200 bouwde men op een hoog punt te midden 
van vele waterlopen en kruispunten van landwegen in St. Jansteen 
een stenen militaire uitkijkpost, een ‘steen’. Een deel van dat steen 
werd een kerkje, gewijd aan Johannes de Doper, de patroon van 
de waterwegen. St. Jan ten Stene was geboren en rond 1225 was 
de eerste parochie een feit. Enkele malen is de kerk na een brand 
of verwoesting herbouwd en meerdere malen had het kerkje 
tegelijkertijd dubbele functies, kerkelijke en militaire. In 1647 
werd het de katholieken verboden in St. Jansteen te kerken. Pas 
1792 was het weer toegestaan om daar de eredienst te vieren in een 
schuurkerk. Al die tijd moest men dopen en begraven in de kerk van 
het Belgische de Klinge. 
In 1803 werden kerk en het kerkhof terug gegeven aan de 
katholieken. Op het feest van Johannes de Doper 24 juni 1804 werd 
weer de kerkmis – kermis – gevierd. Meer dan een halve eeuw was 
de kerk bouwvallig. In 1850 begon men met de voorbereiding voor 
een nieuwe kerk. Uiteindelijk was het bisschop van Genk die op 23 
juli 1860, een maand te laat, de huidige kerk consacreerde. In 1898 
zijn de zijbeuken, sacristieën en de hal aangebouwd. Links en rechts 
van het altaar kwamen er kapellen voor de heilige Familie en St. 
Antonius. In de eerste kapel staat nu de doopvont en in de tweede 
het tabernakel. 
Jammer is het dat de mogelijkheden om een jubileum te vieren in 
2004 of in 2010 gewoon vergeten zijn. In die tweehonderd jaar zijn 
er duizenden gedoopt en getrouwd in en begraven vanuit de kerk. 
Vanaf 1960 gaan de ontwikkelingen snel en liep alles in aantallen 
terug. Eerst het aantal priesters, later het aantal gelovigen en 
tegelijkertijd de financiën. Alle moeite is gedaan om de kerk open te 
houden en wekelijks een viering aan te bieden, ook op momenten 
dat er geen pastor beschikbaar was. De wekelijkse viering was heilig; 
toneel- en muziekuitvoeringen stemden vijftien jaar geleden hun 
aanvangstijd nog af op de afloop van de viering, zodat ieder na de 
viering een genoeglijke avond kon beleven. Nu is het aanbod: kiezen 
voor het vermaak of de kerk. Dat er geen rekening meer gehouden 
wordt met de vierende gemeenschap doet meerderen pijn. Roemloos 
wordt de kerk zaterdag 2 januari na 174 jaar gesloten, een jaar te 
vroeg voor alsnog een jubileum, om over 900 jaar parochie nog maar 
niet te spreken. 
In dit jaar waren en zijn er in de kerk: eucharistievieringen, woord- 
en communiediensten onder leiding van pastoraal werkers of 
lekenvoorgangers, een speciale jongerenviering, gezinsvieringen, 
ziekenvieringen, vieringen met dementerende ouderen en ook de 

peuters en jongeren 
van de lagere school 
waren welkom; 
daarnaast waren 
er de uitvaarten, 
doopsels en enkele 
huwelijken. Met 
Kerstmis zijn er 
een nachtmis en 
een traditionele 
o c h t e n d d i e n s t . 
Steeds worden dan 
de noden, de zorgen 
en vreugden van de 
hele gemeenschap 
voor het altaar 
gebracht en elk was 
er welkom, ook de 
weduwnaar die het 
zo moeilijk heeft. 

Ontelbaar veel kaarsen zijn er gebrand, gewoon uit dankbaarheid of 
om voorspraak te krijgen van de H. Jozef of Maria. Maria, de moeder 
van de barmhartigheid, is bij uitstek geschikt als middelares tussen 
de Heer en zijn volk. 

Vieringen in de toekomst
Duidelijk is dat de kapel in Kapellebrug meer gebruikt zal worden, 
onder meer voor Maria-herdenkingen door het jaar, Goede 
Vrijdagmiddag en mogelijk nog enkele andere vieringen. Er wordt 
ook aan gedacht om de wintersluiting op te heffen. 
Iedere tweede donderdagmorgen van de maand komt er een viering 
in de Warande om 10. 30 uur. Gebruik wordt gemaakt van de 
ingang aan de voorkant. Iedereen is welkom, mensen met rolstoelen 
en rollators en ook zij voor wie een lange zit in harde koude 
kerkbanken al lang een probleem is. 
In het weekeind kan men terecht op: zaterdagavond 19. 00 uur 
Clinge, zondagmorgen 9. 30 uur Koewacht en 11. 00 uur in Hulst. 

Misintenties
Nieuwe intenties kunnen doorgegeven worden om naar keuze 
afgelezen te worden in de vieringen in Kapellebrug of in de Warande. 
Voor bestaande intenties wordt de familie aangeschreven om een 
keuze te maken waar voortaan afgeroepen dient te worden. 

Begraven 
Op het kerkhof in St. Jansteen blijft begraven mogelijk; voor de 
uitvaartdienst kan men terecht in voornoemde kerken en in de kerk 
van Heikant. Het onderhoud aan het kerkhof loopt gewoon door. 

Toekomst van het kerkgebouw
Er zijn al besprekingen, maar er is nog geen duidelijkheid over het 
plan van Martin en Emmy Polspoel om het gebouw te verdelen 
in een gesloten sociale ruimte, een open ontmoetingsruimte en 
een kapel. Men krijgt tot twee jaar na sluiting de tijd om met een 
concreet plan te komen, inclusief de financiële onderbouwing. Als 
het plan doorgaat krijgt St. Jansteen ongetwijfeld de mooiste kapel 
van heel de regio. 

Kerkbalans
De parochiekern St. Jansteen blijft bestaan en heeft ook na 
de kerksluiting een eigen verantwoordelijkheid om de vieringen 
mogelijk te maken en te financieren, het kerkhof te onderhouden, 
het werk voor de jongeren te stimuleren en aan de werkgroepen 
eerste communie en vormsel ruimte te geven om de voorbereiding 
uit te kunnen voeren. 
Een lange stoet mensen is door de kerk getrokken en gaf er 
steeds het beste. Er waren: schoonmakers, bloemschikkers, klussers, 
misdienaars, acolieten, koren, muzikanten, bestuurders, lectoren, 
voorgangers, priesters en pastoraal werkenden, voorzangers, 
collectanten, fotografen, filmers, schilders, kosters, kachelmonteurs, 
elektriciens, sprekers, begeleiders eerste communie en vormsel, 
jongeren, scholen en er moest ook nog voor de was en de kaarsen 
gezorgd worden. Zeker waren er nog vele anderen. Vooral waren er 
veel biddende gelovigen. 
Iedereen geweldig bedankt, samen hebben we er iets moois van 
gemaakt. 

De grote kaars blazen we uit, met een kleinere gaan we verder. Laten 
we bidden en erop vertrouwen dat al ons doen en laten in de toekomst 
vruchtbaar mag zijn en zegenrijk voor heel de gemeenschap. 
Omer Calle
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DE HEIKAnTSE KERK WoRDT “KAPEl”, HoE ZIT DAT?
Ja, met die vraag zat iedereen toen bekend werd dat de kerk van 
Heikant open mocht blijven, als “kapel”. 
Een beetje verwarrend, want de Heikantse kerk heeft al een Teresia- 
en een Mariakapel. 
Maar de functie ‘kapel” voor onze kerk betekent kort gezegd dat er 
geen weekenddiensten meer gehouden zullen worden in Heikant. 
Voor sommigen een bittere pil. De trouwe kerkgangers waarderen 
hun wekelijkse bezoek aan de Heikantse kerk, met zijn speciale 
atmosfeer, altijd zeer. Maar gezien het geringe aantal kerkgangers en 
het gebrek aan pastores is de maatregel wel te begrijpen. 
Als u dit stukje leest, zal het bijna gedaan zijn met de wekelijkse 
diensten in Heikant. Er is dan een eind gekomen aan een 85-jarige 
traditie van praktisch elke zondag een viering. 

Dat is jammer. Maar gelukkig blijft ons kerkgebouw nog overeind 
en zelfs beschikbaar voor vele activiteiten, ook kerkelijke. (Behalve 
de weekendvieringen. ) Er mag dus gedoopt en getrouwd worden, 
en ook uitvaarten mogen er plaatsvinden. Maar ook activiteiten 
i. s. m. anderen, zoals de school. En natuurlijk de concerten en 
tentoonstellingen zoals we die nu al hebben, ook die activiteiten 
kunnen worden uitgebouwd. Gelukkig hebben we in Heikant al 
begin van dit jaar een avond in ’t Heike georganiseerd waar een 
heleboel ideeën gespuid zijn. 
Er liggen hier dus zeker kansen, die we ook moeten pakken. 

Wat moet er verder nog gebeuren?
Twee dingen:
Ten eerste moeten we als kerkgangers proberen de draad op te pakken 
in een andere kerk, bijvoorbeeld die van Koewacht of Hulst, of een 
van de andere kerken. Dat zal meestal ook op een ander tijdstip zijn. 
Met elkaar kunnen we in Heikant dat vervoer wel onderling regelen. 
En ten tweede moeten we met alle Heikantenaren samen er weer 
voor zorgen dat de actie Kerkbalans op peil blijft. De vaste lasten aan 
het gebouw blijven immers het zelfde!
Van groot belang is ook dat het Kerkbestuur aan de 
parochiekerncommissie voldoende armslag geeft om het gebouw 
ook in de toekomst goed te kunnen beheren. Als ook dat goed gaat, 
kan de kapelfunctie in Heikant een blijvend succes worden. 
We houden u op de hoogte! (Er is zelfs een “Heikantse kerk” 
Community op Facebook!)

K. M. 

InfoRMATIEBIJEEnKoMST 
KoEWAcHT 

29 oKToBER 2015

Nu onze kerk open mag blijven, zijn wij gestart met de 
uitvoering van ons ingediende beleidsplan. Het vergroten van de 
vitaliteit is al goed op gang met regelmatig mooie vieringen waar 
wat extra’s geboden wordt, zoals extra zang en muziek. 

Hoewel we een vrijwilligerskorps van 130 mensen hebben, 
zijn altijd extra handen nodig. Zeker aan mensen om klein 
onderhoud aan de kerk te kunnen doen is behoefte. De meeste 
zorgen hebben we over de financiën. Het kerkgebouw is bijna 
een eeuw oud en heeft dringend onderhoud nodig, wat veel geld 
gaat kosten. Om te voorkomen dat we opnieuw in een situatie 
als vorig jaar terechtkomen en sluiting van onze kerk dreigt, 
doen wij een dringend beroep op alle inwoners van Koewacht 
om ons te steunen. 

Via de moderne media houden we u op de hoogte van de 
ontwikkelingen. 

sAMeN sTeRK VooR oNZe KeRK. 

W. V. 

WEBSITE KERKBElAnG 
KoEWAcHT

Zoals aangekondigd in ons beleidsplan in nu ook de website van 
onze werkgroep Kerkbelang Koewacht online. De website is bedoeld 
als communicatiemiddel van zowel de werkgroep als van de PKC 
Koewacht. 
Komende activiteiten staan altijd op het eerste blad aangekondigd. 
Onderaan staan navigatieknoppen. Als u daar op klikt krijgt u extra 
informatie over: o. a. activiteiten, werkgroepen, plannen, financiën 
en media. Onder media staan mooie foto’s van de kerk en foto’s 
van gehouden activiteiten. Onder financiën veel informatie over de 
actie Kerkbalans, b. v. hoe u meer kunt schenken en minder betalen. 
De site wordt regelmatig bijgewerkt 
met nieuwe informatie. Neem ook 
(regelmatig) eens een kijkje op 
www. kerkbelangkoewacht. nl. 
Naast de website hadden we al 
een Facebookpagina, zie www. 
facebook. com/kbkoewacht. 

Als u iets te melden of vragen 
hebt, stuur een e-mail naar 
kerkbelang@zeelandnet. nl. 

G. v. d. Sijpt

KINT ELECTRO KLOOSTERZANDE
ELECTRO TECHNISCH INSTALLAT IEBEDR I JF  -  RADIO,  TV  en  HUISHOUDEL I JKE  APPARATEN

A.E.G. • PHILIPS

MIELE • GOEDE SERVICE
v.o.f. G.A.M. KINT-VAN KAMPEN

CLOOSTERSTRAAT 76 - KLOOSTERZANDE - TEL. 0114-681429

SB26156
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Ook in Heikant stond de deur van de kerk (een Rijksmonument) 
open tijdens de Open Monumentendag op 12 september. Het was 
niet druk, maar er waren enkele leuke en ook interessante contacten. 
Oktober is altijd een bijzondere maand voor de Heikantse kerk. Het 
begint al op de eerste dinsdag van deze maand, dan vindt elk jaar de 
Teresiabeeweg plaats. Het was een prachtige dag zodat de beeweg ook 
zonder probleem buiten kon doorgaan. Uiteraard na het plechtig lof 
in de kerk, met pater J. Reurs als voorganger. Bij elk van de 7 statiën 
die het leven uitbeelden van de H. Teresia werd stilgestaan voor 
gebed en gezang. Na afloop was er voor alle deelnemers in ‘t Heike 
koffie met wat lekkers, aangeboden door de KBO Heikant. Daarbij 
kwam zelfs een grote doos heerlijke bonbons op tafel, geschonken 
door een van de deelnemers. 
Het laatste weekend van oktober (bepaald door de laatste zondag) 
staat de Heikantse kermis op de agenda. Heikant gedenkt op 
kermismaandag ook altijd zijn overleden dierbaren. Dat gebeurt 
altijd in een speciale viering, met muzikale medewerking van de 
Heikantse fanfare en het Gregoriaans Koor uit St Jansteen. Het 
is altijd een druk bezochte viering, ook dit jaar zat de kerk weer 
praktisch vol. En na afloop wordt het kerkhof massaal bezocht. Het 
was heel bijzonder dat net op dat moment massaal de lindebladeren 
neerdwarrelden op de aanwezigen. 

Op 17 oktober vond in het café weer de jaarlijkse mosselavond 
plaats ten bate van de Heikantse kerk. Dank zij een groot aantal 
vrijwilligers en een hoop ervaring lukte het ook nu weer om 85 
gasten in anderhalf uur te voorzien van heerlijke mosselen. En nog 
wel “a volonté”, dus zoveel als zij beliefden! (En dat voor het luttele 
bedrag van € 15,-) Tijdens de gezellige nazit wordt altijd de tombola 
gehouden. 

Door een groot aantal trouwe sponsors vielen er weer heel wat 
prijzen te verloten. Dank zij de opbrengst van de mosselen en de 
tombola kon de organiserende stichting op het eind van de avond 
bekend maken dat de netto opbrengst ongeveer 1000 euro bedroeg. 
Een heel mooi bedrag, dat we weer geheel willen inzetten voor 
onderhoud aan de Heikantse kerk. 
Binnenkort staat er Kunst bij Kaarslicht op de agenda, en men is 
ook bezig met een speciaal concert van de Heikantse fanfare met de 
Cantorij. Dat moet begin volgend jaar plaatsvinden. 
Kortom, een heleboel activiteiten in Heikant. En het leuke is, dat 
deze activiteiten volgend jaar, als onze kerk de kapelfunctie heeft, 
gewoon kunnen doorgaan, want ze zitten de weekendvieringen in de 
“kerken” niet in de weg. 
K. M. 

In HET nAJAAR GEBEuRT ER VEEl In HEIKAnT

In MEMoRIAM  
fIEKE DE WAElE-GEERARDS

Op 25 september jl. hebben wij afscheid moeten nemen van Fieke de 
Waele-Geerards. 
Meer dan 45 jaar was zij de spil binnen onze geloofsgemeenschap, 
waarom alles draaide. 
In onze gemeenschap voelde zij zich thuis en daarvoor heeft zij zich 
volledig ingezet. 
Heel veel vrijwilligersgroepen heeft ze mee helpen opzetten en ze 
draaide er enthousiast in mee. 
Voor alles aangaande het kerkelijk gebeuren kon je bij haar terecht, 
je kwam nooit ongelegen en dikwijls mondde een opgave voor een 
misintentie of een vraag over het kerkhof uit in een dieper gesprek. Je 
vond bij haar een luisterend oor en een troostend woord. 
Ze hield de geloofsgemeenschap levendig en betrokken en terecht heeft zij 
daarvoor de kerkelijke onderscheiding Pro Ecclesia gekregen. Ze zag het 
als een teken van waardering en was er blij mee. 
Hoewel ze al vier en een half jaar ziek was, leefde ze tot op het laatste mee 
met het wel en wee van onze kerk. Vooral onze liturgiegroep was haar 
dierbaar, ze heeft ons hierin tot op het laatst met raad en daad bijgestaan. 
Fieke, namens al onze mensen uit Koewacht, bedankt voor je vele 
werk. We zullen je ontzettend missen, maar weten dat je bent 
thuisgekomen bij Jezus en Zijn Moeder, want vooral in haar stelde je 
al je vertrouwen. 
Fieke rust zacht. 
Els de Caluwé-de Schepper

KERSTSAMEnZAnG 2015 
KoEWAcHT

Op zondag 20 december houden we, al weer voor de vijfde 
keer, onze jaarlijkse gezellige kerstsamenzang. Met z’n allen de 
ouderwetse kerstliederen zingen, luisteren naar muziek en een 
kerstverhaal en daarna nog even napraten onder het genot van 
een kopje koffie of een glaasje glühwijn. 
De nadruk ligt zoals alle jaren op de samenzang. 
Dus noteer alvast op uw kalender: 
Zondag 20 december om 14. 30 uur kerstsamenzang in de 
kerk van Koewacht. 
We hopen velen te mogen begroeten. 

Ralf, Gonny en Els
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Hoe komt in godsnaam een gospelkoor uit Haacht-station (B) 
terecht in Koewacht? Familiebanden is het antwoord. Op een 
familiefeest kwamen we te weten dat Emmy heel actief is in de 
parochie en vertelden wij over ons bijzonder koor. Kort nadien 
is ‘de Koewacht’ eens komen luisteren naar een repetitie waar wij 
naar goede gewoonte ons beste Lingala, Swahili en Zuid-Afrikaans 
bovenhaalden, afgewisseld met veel gelach en geklets. 
Ons koor ‘Karibuni’, wat ‘welkom’ betekent in het Swahili, is 
ontstaan uit een groep vormelingen en hun ouders. In Haacht-
Station worden jongeren gevormd op hun 17de, nadat ze de ‘lange 
weg’ hebben afgelegd van vijf jaar. Het spreekt voor zich dat de groep 
flink uitgedund is na die periode, maar de leuke groep van 3 jongens 
en 2 meisjes hebben doorgezet en wilden op hun dag een viering 
met veel eigen inbreng èn muziek. Dus klopten zij bij een Congolees 
gezin aan dat vlak bij school woonde en vroegen hen muzikaal te 
begeleiden. Vanaf dat moment komen Lise en Joseph in beeld en wij, 
de ouders en nog veel meer mensen uit de buurt, zijn blijven zingen 
onder begeleiding van deze twee geëngageerde mensen. 
Met enige moeite worden de teksten ons aangeleerd, maar oefening 
baart kunst. Dit merken we als we optreden voor een Afrikaans 
publiek dat zich altijd positief uitlaat over onze uitspraak. 

Onder het bijzonder muzikaal talent van Joseph zijn we intussen 
uitgegroeid tot een volwaardig driestemmig koor, maar het 
natuurlijke Afrikaanse ritme ontbreekt ons nog een beetje, alhoewel 
dat ook met durf te maken heeft. 
Afgelopen zondagochtend werden het tekstbord, de conga’s en de 
zangers om half negen ingeladen en een uur later konden we al 
op een warme ontvangst van Emmy en Gonnie rekenen met een 
deugddoend “potsjen koffie”. 
Dat Ralf net als vorig jaar, een prachtige dienst voorging, was voor 
ons een extra motivatie. Het thema was ‘grenzeloos’ en iedereen 
kreeg kippenvel toen met een rood-wit signalisatielint de kerkbanken 
werden afgezet en de misdienaar vastgebonden. We voelden even wat 
het is om niet welkom te zijn in een ander land. 
We hopen dat we samen met de fijne ploeg van jullie parochie ons 
steentje hebben bijgedragen om grenzen te doen vervagen en een 
gevoel van eenheid over te brengen op een swingende manier. 
Een warme groet van over de Belgische grens en wie weet tot volgend 
jaar ;). 

Caroline de Cock, ‘Karibuni’

GoSPElVIERInG In DE KERK VAn KoEWAcHT
Zondag 25 oktober was, voor de tweede keer, het gospelkoor 
‘Karibuni’ uit Haacht-Station (B) aanwezig in onze kerk voor weer 
een sfeervolle viering. Gonny, Anniek en ik waren dan ook op tijd in 
de kerk om de koffie en broodjes klaar te maken en het koor welkom 
te heten. 
Het thema van deze viering was ‘Grenzeloos’ wat goed aansluit bij de 
situatie in onze wereld. Dit thema werd door velen gewaardeerd. Ralf 
liet op een zeer speciale manier zien wat het betekent dat er grenzen 

gesloten zijn of worden. Veel mensen zeiden na afloop dat ze het er 
koud van hadden gekregen. 
Er waren 230 mensen in de kerk, dus de belangstelling voor een 
dergelijke viering is groot en er werd door iedereen enthousiast 
meegedaan. We hebben dan ook gevraagd of ze volgend jaar oktober 
weer terug komen en…. die toezegging is gedaan. 

Emmy van Remoortele
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Wij denken vaak
Aan lang geleden
De zoete smaak
Van zielstevreden
Een oude eeuw
Vol mooie dromen
Met witte sneeuw
Op alle bomen
Met dorpen ver
Uiteengelegen
En met een ster
Op ’s heren wegen
De wereld wacht
In onze stille
Decembernacht
Op een idylle:
De samenspraak
Van rust en vrede
Wij denken vaak 
Aan lang geleden. 

Uit Vroege Vogels van Ivo de Wijs

Het caritasbestuur in onze parochie bestaat uit de volgende personen:
P. Boussen  Hulst  voorzitter
T. Cappendijk  Vogelwaarde secretaris
G. Hiel   Hulst  penningmeester
C. de Vries  Heikant  vice-voorzitter
E. Staal   Kloosterzande lid

De heer Bonte zal in de loop van 2015 zijn functie ter beschikking stellen en de heer Staal in 
de loop van 2016. Graag willen wij in contact komen met vertegenwoordigers uit Koewacht 
en Lamswaarde om deze vacatures tijdig weer in te vullen. Tot vorig jaar werd cluster oost 
vertegenwoordigd door de heer Van Gysel uit Clinge, dus ook daar bestaat een vacature, 
waarvoor wij heel graag iemand uit Clinge, Graauw of Nieuw Namen binnen ons bestuur 
zouden verwelkomen, zodat een goede spreiding vanuit alle clusters binnen ons werkgebied 
kan worden gerealiseerd. 
Waar staat Caritas voor?
Caritas H. Maria Sterre der Zee beheert gelden uit schenkingen en collectes en uit de 
jaarlijkse opbrengsten hiervan worden diverse goede doelen binnen onze parochiekernen en 
nationale en internationale doelen ondersteund. 
Gelden, die binnen onze parochiekernen worden besteed bedragen circa 50% van de totale 
vrij besteedbare opbrengsten. 
Voornaamste bestedingen gaan naar alle binnen onze parochie geregistreerde afdelingen 
van de Zonnebloem, Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen, rouwgroep Rouwzorg 0114 en het 
kerkelijk Noodfonds, dat beheerd wordt door de afdeling algemeen maatschappelijk werk 
van Hulst voor Elkaar, ter lediging van bijzonder acute financiële behoeften binnen onze 
parochiekernen. 
Van de resterende 50% wordt ongeveer de helft aangewend om ondersteuning te bieden aan 
projecten en activiteiten van missionarissen uit onze regio en het restant wordt besteed aan 
projecten in het kader van vredeswerk, rampen, epidemieën (bijvoorbeeld hulp bij ebola) en 
plotseling opkomende noodsituaties. 
Kortom, het caritasbestuur gaat op heel zorgvuldige wijze om met het binnen de vroegere 
caritassen opgebouwde vermogen. De nadruk ligt hierbij op ondersteuning binnen onze 
eigen parochiegemeenschap, zonder daarbij de ogen te sluiten voor de noden in de rest van 
de wereld en in het bijzonder voor het werk van onze eigen missionarissen. 
En nogmaals ten overvloede vermeld, collega bestuurders uit onze parochiekernen en met 
name cluster oost, zijn heel welkom. 

Bestuur Caritas H. Maria Sterre der Zee

cARITAS En DE DIAconAlE WERKGRoEPEn

clinge: 
• 24 dec. om 21.00 uur met als voorganger pater Reurs
Graauw: 
• 24 dec. om 19.00 uur met als voorganger pastor Ch. van de Walle 
• 26 dec. om 9.00 uur (met fanfare) voorganger pastoor Wiertz
nieuw namen: 
• 25 dec. om 10.30 uur met als voorganger Ch. van de Walle 
Hulst:
• 24 dec. om 19.00 uur gezinsviering met als voorganger K. van de 

Wiele
• 24 dec. om 22.00 uur nachtmis met als voorganger pastoor Wiertz
• 25 dec. om 10.30 uur  met als voorganger pater Reurs
• 26 dec. om 10.30 uur (met de harmonie) met als voorganger pater 

Reurs
St.Jansteen: 
• 24 dec. om 21.00 uur met als voorganger Ch. van de Walle 
• 25 dec. om 10.30 uur met de werkgroep
Heikant: (samen met St. Jansteen) 
• 24 dec. om 19.00 uur (gezinsviering) met als voorganger pastor R. 

Grossert

Koewacht: 
• 24 dec. om 21.00 uur met als voorganger pastor K. van de Wiele

• 25 dec. om 10.30 uur met als voorganger pastor R. Grossert

Terhole: 
• 24 dec. om 17.00 uur (gezinsviering) met als voorganger pastoor 

Wiertz

lamswaarde: 24 dec. om 21.00 uur met als voorganger pastor R. 

Grossert

Kloosterzande 
• 24 dec. om 21.00 uur met als voorganger pastor C. van Geloof

• 25 dec. om 10.30 uur met als voorganger pastor K. van de Wiele

• 26 dec. (met harmonie) om 10.30 uur met als voorganger pastoor 

Wiertz

Stoppeldijk: 
• 24 dec. om 19.00 uur met als voorganger pater Reurs

Boschkapelle: 
• 25 dec. om 10.30 uur met als voorganger pastor M. Erpelinck 

Hengstdijk: 
• 24 dec. om 19.00 uur met als voorganger pastor C. van  Geloof 

oVERZIcHT VIERInGEn KERSTMIS 2015
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