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COLOFON TEN GELEIDE
Dit is alweer de laatste uitgave van de 
kerkkoerier van 2016 en dus ook de uitgave 
voor Kerstmis. Een druk en bewogen 
jaar ligt achter ons als u dit leest. We 
zijn het jaar begonnen met de sluiting 
van 4 kerken, een aantal kerken kregen 
de status van kapel en een vijftal kerken 
bleven kerk. Deze verandering van status 
heeft ook gevolgen gehad voor het tijdstip 
waarop we als gelovigen samen komen in de 
verschillende ruimtes. Het was een jaar van 
wennen, veranderingen én nieuwe starten. 
Dat nieuwe starten ging soms gepaard met 
opstartproblemen en onduidelijkheden. 
Maar onze parochie kan nu toch wel zeggen 
dat er een weg in het samen vieren is 
gevonden. 
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Bestuur parochie H. Maria Sterre der Zee:
Postadres: Steenstraat 22, 4561 AS Hulst
e-mail adressen:
Secretariaat: parochie@rk-kerk-ozvl. nl
Kerkkoerier: kerkkoerier@rk-kerk-ozvl. nl 
Website: m. klokranke@rk-kerk-ozvl. nl 

Website parochie H. Maria Sterre der Zee: 
www. rk-kerk-ozvl. nl 

Bereikbaarheid pastoraal team:
Secretariaat: pastoraalteam@zeelandnet. nl
Tel. 0114-310685
Tel. Parochiekern Hulst 0114-312130

Wiel Wiertz, 
Pastoor, teamleider en voorzitter 
parochiebestuur
Steenstraat 22
4561 AS Hulst
e-mail: wwiertz@live. nl / 
wwiertz@bisdombreda. nl
Tel. 06 - 425 064 24

Katrien Van de Wiele, 
pastoraal werkster 
(eerst aanspreekbare pastor voor Hulst)
Beneluxstraat 16, 4551 TM Sas van Gent
Tel. 0115 - 454088 / gsm: 06 - 41322776
e-mail: kvdwiele@zeelandnet. nl 

Ralf Grossert, 
pastoraal werker
(eerst aanspreekbare pastor voor 
St. Jansteen, Heikant, Koewacht, 
Kloosterzande, Terhole en Lamswaarde)
Churchillhof 9, 4587 EV Kloosterzande
Tel. 0114 - 313299 / gsm: 06 - 13705137
e-mail: ralf. grossert@zeelandnet. nl

Chantal van de Walle, 
pastoraal werkster
(eerst aanspreekbare pastor voor: Clinge, 
Graauw, Nieuw-Namen, Stoppeldijk, 
Boschkapelle en Hengstdijk)
Notendijk 45, 4583 SV Terhole
Tel. 0114 - 720491 / gsm: 06 - 51138721 
e-mail: chvdwalle@zeelandnet. nl 

En nu zijn we op weg naar Kerstmis; een 
van de hoogfeesten in onze traditie. Iedere 
parochiekern zal dit op eigen wijze vieren. 
Met verschillende tradities en momenten 
van samenkomen.
U kunt daar meer over lezen in de 
verschillende publicaties die wij als parochie 
kennen.

Zo sluiten we het kalenderjaar 2016 
langzaam maar zeker af en gaan we hoopvol 
op weg naar een toekomst waar we elkaar en 
God mogen blijven ontmoeten.

Namens de redactie,
Chantal van de Walle

‘Die bloem gaat zich ontvouwen,
het zonlicht wekt haar zacht –,
verwacht in stil vertrouwen
het wijken van de nacht:
zo heeft zij willen wachten,
de hoop in zich gevoed;
zo schijnt na vele nachten
ons levenslicht voorgoed.’

Beste mensen,
Dit couplet uit een Marialied (Gvl 447) 
liet me denken aan een heel bijzondere 
plant: de roos van Jericho: een wonder der 
natuur, honderden jaren levend zonder 
water en grond, in extreme hitte of bittere 
kou. Deze merkwaardige plant kan men zo 
vaak men wil laten bloeien en weer laten 
indrogen. Zonder tuin en zonder grond.

Wie haar voor het eerst ziet, houdt het niet 
voor mogelijk , dat uit deze ogenschijnlijk 
levenloze knol binnen enkele minuten 
een groen gewas kan ontstaan. Om de 
roos van Jericho tot bloei te brengen, 
overgiet je haar met water en je beleeft een 
bijna onvoorstelbaar wonder der natuur: 
er komt nieuw leven in de levenloze 
bladeren.De afzonderlijke twijgen openen 
zich, meer en meer, en na enkele uren is 
de roos prachtig vol en groen geworden.

De roos van Jericho werd eerst door de 
kruisvaarders, later door middeleeuwse 
pelgrims die het Heilige Land hadden 
bezocht, als curiositeit naar Europa 
gebracht. De plant baarde opzien en 
verkreeg aanzien en al spoedig werd de 
roos van Jericho omgeven door allerlei 
legenden.
Verscheidene Franse edelen namen haar 

op in hun familiewapen en tot de dag 
van vandaag koesteren oude Duitse 
boerenfamilies hun familieroos van 
Jericho en geven haar door van generatie 
op generatie.
In heel Europa wordt gezegd, dat op een 
huis waarin zich een roos van Jericho 
bevindt, een zegen rust en dat het zich op 
voorspoed mag verheugen.

Waar de plant van nature voorkomt, schrijft 
men haar geneeskrachtige werkingen toe.
In het oosten is het een zeer oud geloof, 
dat de roos de pijn bij een bevalling kan 
verlichten. 
Een pelgrim uit de 16e eeuw, Ludolphe 
van Suchem, verhaalt dat in Egypte, langs 
de weg die de Heilige Maagd destijds 
volgde op hun vlucht voor Herodes, rozen 
groeien die kunnen indrogen en die de 
naam ‘Roos van Jericho’ dragen. 

Een eenvoudige plant kan ons zo iets 
vertellen over het leven dat altijd sterker 
is; het leven dat nacht en kou overwint en 
mens geworden is uit Maria: Jezus, Mens 
en onze Broeder.
Zalig Kerstmis!

Ralf Grossert p.w.

GEVIERDE TIJD
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Op 4 oktober door Marinus van den Berg

Thema: Ik wil je behoeden en bewaren … je 

verhaal doorgeven en doorleven.

Op het podium stonden veel verschillende 

dozen: oude en nieuwe, grote en kleine …

en de lezing begon met een gedicht van 

Marinus over BEWAREN.       

BEWAREN

(Marinus Van den Berg)

Ze zeggen dat ik je los moet laten 

maar ik wil je bewaren.

Ik zou je in een doosje willen doen

om te bewaren.

Ik vind geen doosje 

mooi en groot genoeg.

Ik bewaar je nu

in de onbeperkte ruimte 

van mijn verlangen en mijn gemis.

Ze zeggen dat ik het 

een plaatsje moet geven.

Ze zeggen niet waar.

Ze vergeten dat jij 

niet een ‘het’ bent

maar een jij, deel van mij,

voor altijd met mij verbonden.

Ik bewaar je 

in mijn verhalen en herinneringen

waarvoor ik ruimte zoek.

Als rouwende beland je in twee werelden: 
de wereld waarin je iemand of iets, waarvan 
je gehouden hebt, verliest en een wereld 
die het niet begrijpt. Ze bedoelen het goed 
maar “het voelt zo anders”. Mensen vragen 
wat ze kunnen doen om een steun te zijn. 
Iedere keer is rouw anders en daarom wens 
ik rouwenden een VVV-er toe: een Veilige, 
Vertrouwde Vreemde. Iemand die kan 
luisteren zonder te oordelen, iemand die 
je laat praten en niet zegt: ik kan het me 
voorstellen. Belangrijke mensen blijven bij 
je. Maar wat bewaar je van hen? Hoe groot 
moet die doos zijn? Wat bewaren en wat niet, 
wat plaagt ons nog (want er kunnen ook 
niet-gelukkige herinneringen zijn). Soms 
zijn er gevoelens waar we ons om schamen 
(opluchting, jaloers of boos zijn) en toch 
is ook dit normaal. Wat je bewaart, kan/
mag niemand voor jou invullen; niemand 
kan daarover voor anderen beslissen. Bij een 
verkeersongeval zei iemand: ze hadden ons 
afgeraden om hem te zien maar … had ik 
maar 1 plukje haar, had ik zijn arm maar 
kunnen vasthouden … Als vader, moeder 
kijk je anders! Een vader zag verder dan de 
verminking en zei: toen zag ik mijn zoon!

Vooral zijn/haar NAAM willen we bewaren. 
Zelfs gekke dingen bewaren we. Soms 
ontdek je pas in de afwezigheid, wat iemand 
betekent voor jou; wat hij/zij allemaal deed. 
Soms mis je iemand die je in de spiegel liet 
kijken. Je bewaart dingen, tradities, het 
graf/monument, de waarden. Toch mag je 
ook ongehoorzaam zijn “gezond eigenwijs”. 
Je zoekt een eigen manier om de pijn te 
verzachten; je herziet je verwachtingen; je 
herschikt je dozen met herinneringen.

Je laat niet los maar gaat hem/haar op een 
andere manier vastpakken.
We leven in een maatschappij met geboden 
als: ‘gij zult huilen’, ‘gij zult praten’, 
‘gij zult open zijn’ en dozen vol met tissues 
om snel te stoppen met huilen. 
Maar iemand kan ook van binnen huilen. 
Slecht slapen, niet kunnen eten of drinken, 
kan ook huilen zijn. Er is het lege gevoel, 
hem of haar achterna willen gaan in de 
dood, het boos zijn om het woord ‘weduwe’, 
‘weduwnaar’ of ‘erven van’.
Benoem de pijn, de leegte, de hardheid en 
de zwaarte van het verlies en wijs niet op 
wat iemand nog overheeft. Erken het verlies. 
Pas als je mag voelen wat je kwijt bent, kan 
je zélf ontdekken wat je nog over hebt! Als 
rouwende kan je ook anderen helpen door 
helder te maken wie je mist, door het ter 
sprake te brengen.
Marinus sloot de boeiende avond voor de 72 
aanwezigen af met het gedicht: 

Een stille kaars 
(Marinus Van den Berg)

Stil brand ik een kaars voor jou
Stil brandt ze voor jou
Stil ben ik om jou
Stil brandt jij door in mij
Stil waren we soms
Stil in verbondenheid
Stil en leeg is het nu zonder jou
Stil omarm ik jou
met het licht van deze kaars.

(verslag rouwzorgteam)

ROUWZORG LEZING REGIO 0114

Prachtig vind ik het. Ieder jaar weer. Het feest van de Goddelijke 
geboorte. God van alzo hoge heeft zich middels een engel 
bekendgemaakt aan Maria om haar de uitverkiezing tot het 
moederschap van Gods Zoon mede te delen. En zij moet Hem de 
naam Jezus geven. Dat betekent: ‘God redt’. Een naam zwanger 
van belofte! Zwanger van hoop! Wanneer de geboorte aanstaande 
is staan de sterren hoog aan de hemel. Maria en Jozef zijn op weg 
om ‘meegeteld’ te worden. Er is geen plaats voor hen in de herberg. 
Zoals er steeds weer voor mensen geen plaats is. Het is gemakkelijk 
om met een afgestreken gezicht een deur die je op een kier houdt, 
dicht te doen.... In een afgelegen onderkomen maken ze zich klaar 
voor de nacht. Och, een mens heeft niet zoveel nodig als het er 
op aankomt.... Een os, een ezel zorgen voor wat warmte. Stro 
verzacht. Maar van slapen komt niet veel. Gods Zoon kondigt zich 
aan! ‘Eer zij God in deze dagen’ zingen de engelen. Eer zij God in 
deze tijd. Het Kind is geboren! In doeken gewikkeld. De engelen 
nodigen uit. Een ster wijst de weg. Herders en wijzen komen Jezus 
prijzen. Kijk dit Kind in zijn ogen. Brengt het hulde. Hier begint 
iets nieuws. Het is al begonnen..... Zie je het niet?
Wij zetten onze kunstboom op: 2016. Met weer nieuwe ballen 
in een andere kleur. Een stalletje? Moet dat nog? Cadeautjes 
natuurlijk wel. En boodschappen doen. Veel in huis halen voor 

een echt feest. Een eet feest. Naar de kerk? Doen mensen dat dan 
nog? Gezellige Kerst! Met wie heeft dit feest te maken? Met Jezus? 
En wie was dat? Nee hoor, dat zegt mij niets. Proost!
De kerstnacht: In Jezus krijgt God voorgoed zijn menselijk gezicht. 
Het is ongekend: God die één wordt met de mensen op aard. In 
alles aan hen gelijk. In alles wat menselijk is, behalve in de zonde, 
zeggen wij. Maar de verbondenheid, de vriendschap, de vreugde en 
het lijden: dit alles komen we tegen in het leven van Jezus.
In Jezus hebben wij God herkend. En herkennen wij God. 
Voorgoed. Volg Hem. Hij wijst de weg doorheen het leven. ‘Wie 
in Mij gelooft, zal de volwassen Jezus zeggen, die zal in eeuwigheid 
niet sterven’. Een belofte. Woorden van hoop. In Hem krijgt God 
een menselijk gezicht. Prachtig vind ik het. Ieder jaar weer.
Ook dit jaar verheug ik mij op het feest van Kerstmis.
De kerstnacht: Hoor hoe de klokken luiden..... Luister, ze roepen 
ons naar de kerk. Ze roepen ons samen rond de kribbe van de 
Heer.
God redt! Ook jou, ook mij. Ook ons in deze, onze, tijd. Hij is bij 
ons, de Heer Hij is bij ons!
Zalig kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar!

Pastoor Wiel Wiertz

KERSTMIS 2016
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Bed Bad Brood en…
Vluchten het is van alle tijden. Als mensen 
vluchten voelen zij zich over het algemeen 
niet veilig in hun eigen land. Vluchtelingen 
komen hier meestal uit noodzaak. Zij zijn ten 
einde raad vertrokken uit hun vertrouwde 
omgeving, uit een hopeloze situatie en 
hebben er alles voor over om de veiligheid 
te verkrijgen, waar zij zo naar op zoek zijn. 
Je kunt het een overlevingsinstinct noemen. 
Op zoek gaan naar een wereld zonder geweld 
voor hen zelf en hun dierbaren. Europa 
biedt hiervoor vele mogelijkheden. In ons 
Herfstblad hebben we een kijkje genomen 
bij het vluchtelingenkamp in Duinkerke. 
Vandaag wil ik het verhaal horen van Heleen 
en Fonny Buys-Schouten. Zij hebben een 
Koerdisch vluchtelingengezin uit Syrië onder 
hun hoede genomen en zij begeleiden hen 
in het moeilijke proces van hun integratie in 
Nederland. 

Heleen, als ik me niet vergis zijn jij 
en je man Fonny actief bezig in het 
begeleiden van vluchtelingen. Hoe ben 
je zo terecht gekomen in dit werk en 
wat zijn de activiteiten waarmee jullie je 
verdienstelijk maken?
Al jaren doe ik vrijwilligerswerk als 
verpleegkundige bij het Rode Kruis. Begin 
december 2015 werd er in Hulst in “Den 
Dullaert” 3 dagen onderdak geboden aan een 
grote groep vluchtelingen. Ik werkte daar die 
dagen voor het Rode Kruis, op de dokterspost. 
Op het spreekuur kwam enkele keren per dag 
een ziek gezin. Zij waren nog maar enkele 
dagen in Nederland, hadden koorts en waren 
behoorlijk getraumatiseerd. Ik ondersteunde 
hen zoveel mogelijk. Daardoor ontstond er 
al snel een menselijke band tussen mij en 
dat gezin. Toen zij daar uiteindelijk weer 
moesten vertrekken en ik afscheid van hen 
nam, brak de moeder en was zij totaal 
overstuur. Ik was al ontdaan en emotioneel, 
door wat ik allemaal gehoord en gezien had 
en het zien van deze wanhopige vrouw was 
voor mij de bekende druppel en ik besloot 
haar te beloven contact te blijven houden. 
Daarna hebben Fonny en ik deze familie 
vele malen bezocht in het opvangcentrum 
in Tilburg, waar zij nog zeven maanden 
moesten verblijven. Op hun verzoek gingen 
wij mee naar de advocaat en de verhoren in 
verband met hun verblijfstatus. Daar hebben 
wij door de aanwezigheid van een tolk hun 
vreselijke geschiedenis gehoord. Precies zoals 
wij het al zo vaak hadden gezien in het 
nieuws: gebombardeerd huis, alles kwijt, de 
vlucht en angst op zee in de opblaasboot, 
hun tocht met de twee kleine kinderen van 
twee en drie jaar door Europa. We hebben 
het allemaal van heel nabij aangehoord. De 
emoties gedeeld en geprobeerd te helpen, 
door er alleen maar te zijn. De band werd 
hierdoor alleen maar sterker en op hun 

verzoek hebben wij in samenwerking met 
de gemeente en vluchtelingenwerk er voor 
kunnen zorgen, dat zij uiteindelijk een 
woning hebben toegewezen gekregen in 
Hulst. Het gezin logeerde deze zomer nog 
twee weken bij ons in huis. Samen en met 
behulp van vrienden hebben wij voor hen de 
woning in orde gemaakt.

Dus kwam het gezin in Hulst wonen en 
toen?
Vluchtelingen Werk Nederland in Hulst, 
stelt voor elke familie een contactpersoon 
aan en deze mevrouw heeft daarna alle 
formaliteiten in orde gemaakt. Wij gingen 
mee als ondersteuning en waren daardoor 
meteen van alles op de hoogte. Later konden 
we antwoord geven op hun vragen. Het was 
duidelijk, dat zij zich veilig en op hun gemak 
voelden als wij aanwezig waren.Voordat zij 
een handtekening zetten, moesten we altijd 
wel even knikken, dat alles oké was. Nu 
helpen wij hen bij alle voorkomende vragen 
en problemen. Wij bezoeken hen regelmatig 
en zij komen vaak bij ons.

Welke problemen kom je zoal tegen en is 
je hulp niet een druppel op de gloeiende 
plaat?
Het grootste probleem was de communicatie. 
De familie sprak alleen maar Arabisch en 
Koerdisch. Zij spraken geen enkele andere 
taal. Achteraf gezien is dit wel een voordeel, 
want we moesten gelijk Nederlands gaan 
spreken, in het begin met handen, voeten, 
tekeningen, woordenboeken enz. Maar 
nu zij daarbij al een maand of drie naar 
school gaan, gaat het communiceren al 
redelijk goed. Wat betreft je opmerking 
over de gloeiende plaat. Ik denk dat dit zo 
is Josephine, maar ik hoop dat ons “werk” 
aanstekelijk voor anderen kan zijn, zodat zij 
kunnen overwegen ook een gezin onder hun 
hoede te nemen. Het is in ieder geval gelukt 
om twee van onze kennissen te koppelen aan 
andere Syrische gezinnen. 

Valt er plezier aan te beleven?
Heel veel voldoening, plezier en dankbaarheid 
ondervinden wij van dit gezin. Als we daar 
komen, de kleintjes opa en oma gillen en 
in onze armen vliegen, en de ouders zeggen, 
dat ze een tweede papa en mama gevonden 
hebben, wat wil je dan nog meer? We zeggen 
nogal eens tegen elkaar, wie wordt en nu 
nog een keer opa en oma op onze leeftijd. 
Ook leren wij veel van de cultuur waaruit 
zij komen. 

Is het geen belasting voor jullie eigen 
gezin?
Totaal niet. Onze kinderen en kleinkinderen, 
zijn inmiddels net zo betrokken bij dit gezin. 
Zij brengen ons geen bezoek, zonder dat zij 
even binnenwippen bij “onze familie” in Hulst. 

Zij verzamelen ook van alles en nog wat voor 
hen of voor andere vluchtelingenfamilies. 
Het is leuk om te zien, hoe de kleinkinderen 
omgaan met deze “levenslessen”. Als ik een 
kleindochter hoor zeggen bij een bezoek aan 
het asielzoekerscentrum: “oma nu ik hier om 
me heen kijk, schaam ik me dat ik deze week 
boos ben geworden omdat ik geen telefoon 
kreeg van 500 Euro”. Dan denk ik: Yes!!!!! 

In heel Oost Zeeuws-Vlaanderen zijn er 
projecten voor vluchtelingen. Is er een 
samenwerkingsverband of werken jullie 
langs elkaar heen?
Bij Fonny en mij was het een privé initiatief. 
Maar ik heb wel direct contact gezocht 
met vluchtelingenwerk. De coördinatie 
ligt daar. Zoals ik al eerder zei voor elk 
gezin is een begeleider aangesteld vanuit 
vluchtelingenwerk. Ik heb een heel goed 
contact met haar en wij hebben regelmatig 
overleg om zaken op elkaar af te stemmen. 
Het heeft geen enkele zin om langs elkaar 
heen te werken. Dat geeft alleen maar 
irritaties voor alle partijen.

Ondervind je nog weerstand tegen de 
komst van vluchtelingen?
Ja, helaas wel Josephine. Als ik mensen 
dan hoor zeggen dat vluchtelingen hier 
alleen maar komen en huizen inrichten 
met ons gemeenschapsgeld, dan moet ik 
nogal eens tot tien tellen… Natuurlijk zullen 
er uitzonderingen zijn, maar ik durf te 
zeggen, dat de meeste vluchtelingen hier 
zijn gekomen, vanwege oorlog en geweld 
in hun eigen land. Mensen in Nederland 
zijn bang dat zij moeten inleveren, omdat 
de vluchtelingen naar hier komen. Ik kan 
natuurlijk alleen maar spreken over wat 
onze ervaringen zijn. Maar in het eerste 
gesprek met de gemeente hoorden wij, dat 
vluchtelingen in Hulst een bedrag kunnen 
lenen, van 3000 tot 4500 Euro naar keuze, 
en dat zij dit in 3 jaar moeten terug betalen, 
verhoogd met 11,2 % rente!!!! Alles wat in 
hun huis staat is gekocht, of gekregen. Geen 
Euro van gemeenschapsgeld. Hier waren wij 
op zijn minst erg verbaasd over en ik denk 
dat veel mensen, net als wij toen, niet weten 
hoe alles precies in elkaar steekt. De ouders 
zijn verplicht om 4 halve dagen per week 
naar school te gaan, maar voor de overige 
uren zijn we op zoek naar werk als schilder 
voor hem. Hij wil niets liever dan zelf de kost 
verdienen voor zijn gezin.
Bij opmerkingen vanuit de gemeenschap 
probeer ik dan uit te leggen hoe het wel 
is geregeld en dat men niet zo maar kan 
oordelen, zonder goed geïnformeerd te zijn 
Ik kan zeggen, dat er in onze familie en 
vriendenkring mensen zijn, die door de 
ervaringen bij ons en door de gesprekken 
met de Syrische familie totaal van mening 
veranderd zijn.

BED, BAD, BROOD EN BEGELEIDING
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Dit interview afsluitend, kan ik concluderen 
dat heel belangrijk zijn:
Bed, Bad, Brood en…BEGELEIDING 

Dus zonder begeleiding, zijn vluchtelingen 
nergens? Pas als je met hen meeloopt in dit 
proces, voelen zij zich thuis en opgenomen 
in onze gemeenschap?
Ja, begeleiding, anders gezegd een warme 
deken geven, gastvrijheid, aandacht, warmte, 
vriendschap alom het geven van meerwaarde 
aan hun nieuwe leven hier. En voor onszelf is 
het een enorme verrijking en heel waardevol. 
We hadden dit voor geen goud willen missen.
Heleen en Fonny, Bedankt voor jullie inzet 
en dit interview.

Josephine Hamelinck

MISSCHIEN
Vluchten

in het holst van de nacht.

Weg van de angst.

weg van het leven

dat geen leven meer is.

Stap na stap

losgerukt

uit de grond

van je moeder, je vader.

Hoe lang blijf je nog

wie je bent.

Een naamloze die voorbij komt.

een schim onderweg.

een drenkeling op een strand.

een vingerafdruk naast een foto.

Nergens herkend.

nergens gewenst.

Wie biedt je een hemel 

om onder te schuilen?

Misschien ontmoet je ergens een mens

die je aankijkt,

die je bij je naam noemt.

Misschien heeft hij woorden bij zich

om je aan te warmen.

Misschien helpt hij je

om de hoop staande te houden

dat je ooit nog zal voelen

wat thuiskomen is. 

Kris Gelaude (schrijfster)

Mijn eerste ervaringen als kerkbestuurder 
dateren uit de eerste helft van de 80-jaren 
van de vorige eeuw. Als jong en onervaren 
secretaris van het kerkbestuur van de 
parochie H. Willibrordus in Hulst maakte 
ik deel uit van een groep van minstens 10 
leden en de vergaderingen waren knus en 
gezellig. Er werd namelijk hooguit eenmaal 
per maand vergaderd met sigaren op tafel 
en soms een wijntje na afloop. De meeste 
gespreksonderwerpen werden zo’n beetje 
voorgekookt door de pastoor, er was een 
secretaresse die de notulen maakte en die 
uitwerkte op een schrijfmachine en het was 
reuzehandig, dat de nieuwe secretaris af en 
toe eens een brief opstelde en die uittikte 
op zijn IBM-DOS-computer. Zo was je een 
paar avonden per maand voor de parochie 
in touw en was het zelden echt spannend. 
Spanning was er als het bestuur met de 
koorleiders vergaderde om met veel tact een 
eerlijke verdeling van de koorbeurten over de 
3 weekendvieringen en Pasen, Pinksteren en 
Kerst in de basiliek te bewerkstelligen of te 
besluiten welke van meer dan 100 kinderen 
van de basisscholen er om half 10 en welke 
om half 12 de eerste communie mochten 
vieren of hoeveel geld we naar de spaarbank 
met meer dan 8% rente konden overmaken. 
Wat een luxeproblemen, denk ik nu!
 
Na ruim 30 jaar zit ik alweer, of liever nog 
steeds, in het parochie-secretaris-vak. En de 
tijden zijn behoorlijk veranderd. Het bestuur 
van de parochie H. Maria Sterre der Zee 
vergadert minstens 12 keer per jaar waarvan 
2 maal met het pastorale team en 2 maal 
met Caritas. Daarnaast komt het dagelijks 
bestuur wekelijks op maandagmorgen 
om 9 uur samen met de pastoor en de 
bestuurssecretaresse om urgente zaken te 
bespreken en tempo en voortgang van de 
lopende zaken te bewaken. We drinken 
koffie met een koekje uit cellofaan. De 
vergaderingen hebben een strakke agenda. 
Dank zij de tablet hoeft de secretaris geen 
stapels papieren meer mee te zeulen en 
kan hij online de agenda van de pastoor 
raadplegen. De agendapunten zijn stuk voor 
stuk uitdagend en gewichtig. Het gaat vaak 
over geld en dat is er te weinig. Daarnaast gaat 
het over kerkgebouwen, het openhouden, 
onderhouden en sluiten ervan. Het gaat ook 
over onze kerkhoven, samenwerking tussen 
parochiekernen, over personeelszaken, over 
het motiveren en versterken van het slinkende 
legertje van kerkelijke vrijwilligers. Stuk 
voor stuk belangwekkende en uitdagende 
onderwerpen. Iedere week zijn er 4 of 5 
avonden gevuld met parochiewerk. Gelukkig 
vormen we als bestuur een hecht team, zijn 
de taken verdeeld en helpt het, dat je met 
z’n allen inmiddels heel wat ervaring hebt 
opgedaan met onze regio en het bisdom.

In 2005, toen we in Oost Zeeuws-Vlaanderen 
nog een inter-parochiële vereniging waren, 
heb ik mijn toenmalige baas bij Dow, Stan 
Bosman, de toezegging ontfutseld, dat zodra 
hij pensioen zou gaan, hij een bestuurstaak 
in de parochie op zich zou nemen. Een man 
een man, een woord een woord en zo kwam 
Stan in 2007 het IPV versterken en werd hij 
vicevoorzitter. Met zijn roods op de Kauter 
en zijn intieme band met de RK-kerk was hij 
de juiste man om na zijn Dow-tijd chemie 
te brengen in de samenwerking tussen de 
parochiekernen. Hij kon meteen aan de 
slag met de voorbereiding van de fusie van 
de 13 parochies. Samen met het bestuur 
realiseerde hij de fusieparochie Heilige Maria 
Sterre der Zee. Die fusie was gelijk ook de 
opmaat voor de discussie over mogelijke 
kerksluitingen. Stan heeft in de afgelopen 
jaren dat proces met vastberadenheid en tact 
gestuurd. Inmiddels nadert Stan de leeftijd 
van 70 jaar en heeft hij verzocht ontheven 
te worden van zijn taak als vicevoorzitter 
om meer tijd te krijgen voor andere taken 
(waaronder de rol van grootvader). Stan 
heeft aangegeven zijn bestuurlijke periode 
af te ronden met uitzondering van zijn rol 
in de gebouwen commissie en wel aan het 
eind van dit kalenderjaar. Met pijn in ons 
hart zeggen we : We begrijpen je verzoek, 
vinden het reuze jammer en zeggen van harte 
DANKJEWEL Stan! Het ga je goed!
 
In de zoektocht naar vervanging hebben 
bestuur en pastoor in de regio rondgekeken 
en een heel geschikte kandidaat gevonden in 
de persoon van Cecile van Tiggelen. Cecile 
is gepokt en gemazeld door haar lange staat 
van dienst zowel binnen de parochie H. 
Willibrordus als binnen de IPV als het huidige 
parochiebestuur. Het laatste jaar was zij de 
drijvende kracht achter de organisatie van alle 
evenementen in het kader van het Jaar van 
Barmhartigheid in onze parochie. We zijn 
heel blij, dat Cecile de taak van vicevoorzitter 
op zich wil nemen om met het bestuursteam 
de uitdagingen van vandaag en morgen aan 
te gaan. In een volgende KerkKoerier zullen 
wij u nader kennis laten maken en zal zij 
haar motivatie onder woorden brengen. Voor 
nu : Cecile, heel HARTELIJK welkom! 
Fijn dat je deze taak op je schouders wilt 
nemen. Hopelijk worden er snel anderen 
gevonden, die enkele van je huidige taken in 
de parochiekerncommissie Hulst van je over 
kunnen nemen.
 
Namens het bestuur wens ik alle parochianen 
een oprecht Zalig Kerstmis!
 
Jaap Klok, secretaris van het parochiebestuur

BESTUREN NU IS EEN UITDAGING!
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zaterdag 
24 december 

Heikant, 
gezinsviering
Hengstdijk 

Hulst, 
gezinsviering

Clinge 
Koewacht 

Lamswaarde 
Hulst 

19.00 

19.00 
19.00 

21.00 
21.00 
21.00 
22.00 

Kerstavond 

Kerstavond 
Kerstavond 

Kerstavond 
Kerstavond 
Kerstavond 
Kerstavond 

R. Grossert 

Ch. v.d. Walle 
K. V.d. Wiele 

Ch. v.d. Walle 
K. V.d. Wiele 
R. Grossert 
W. Wiertz

zondag 
25 december 

Kloosterzande  
Koewacht 

Boschkapelle 
Hulst 

Nieuw-Namen 

9.30 
9.30 
11.00 
11.00 
11.00 

Kerstmis 
Kerstmis 
Kerstmis 
Kerstmis 
Kerstmis 

R. Grossert 
Ch. v.d. Walle 

R. Grossert 
J. Reurs 

K. V.d. Wiele

maandag 
26 december 

Kloosterzande 
Hulst

9.30 
11.00 

2de Kerstdag 
2de Kerstdag 

Ch. v.d. Walle 
W. Wiertz

maandag 
26 december 

Verdronken Land 
Emmadorp  

13.00 2de Kerstdag R.Grossert 

In de week van gebed voor de eenheid 
(15-22 jan.) zal er in het Taizé avondgebed 
van do. 19 januari ook aandacht zijn voor 
het gebed voor de eenheid der christenen. 
Dit avondgebed wordt gehouden in de H. 
Catharinakerk te Hengstdijk, aanvang 19.30 
uur. Daarvoor maken we o.a. gebruik van 
het materiaal dat door de Raad van Kerken 
in Nederland i.s.m. Missie Nederland is 
voorbereid. Het thema is Jouw hand, mijn 
glimlach aan de hand van de lezing uit 2 
Korinthiërs 5, 14-20.

Op zondag 15 januari om 11.00 uur zal er 
in een oecumenische viering in de Basiliek 
ook aandacht zijn voor het gebed voor 
de eenheid der christenen. Zo vullen deze 
twee liturgische momenten elkaar mooi aan. 
Medewerking wordt verleend door o.a. de 
Cantorij der Basiliek (ovb). Het daarop 
volgend Taizé avondgebed staat gepland voor 
in de 40 dagentijd en wel op do. 9 maart.  

Opnieuw een bijzonder kerkelijk jaar.
Nadat eind oktober het R.K. heilig jaar 
van Barmhartigheid werd afgesloten, is 
vanaf die tijd het Protestantse jubileumjaar 
van start gegaan. Om precies te zijn is 
vanaf 31 oktober werd het jubileumjaar 
500 jaar Protestantisme ingeluid, op 
weg naar 31 okt. 2017. Dan zal worden 
herdacht dat het 500 jaar geleden is dat 
Maarten Luther (zie illustratie) zijn 95 
stellingen op kerkdeur van Wittenberg, in 
voormalig Oost Duitsland, spijkerde. Ook 
landelijk en in andere Europese landen zal 
het veel aandacht krijgen. Bij wijze van 
een estafette zal elke provincie een maand 
lang in het centrum van de belangstelling 
staan. Ook in onze omgeving (Zeeuws-
Vlaanderen breed) worden er plannen 
gemaakt om op verschillende locaties in 
dat jaar activiteiten te ontplooien in het 
kader van het Protestantisme door de 
(vijf ) eeuwen heen en over de betekenis 

die het nog altijd voor ons heeft. Ook in 
de Protestantse gemeente Oosthoek wordt 
er gewerkt aan een gevarieerde invulling, 
waarbij  samenwerking wordt gezocht met 
de R.K. Parochie. Juist in onze context waar 
Rooms katholieken en Protestanten elkaar 
veelvuldig ontmoeten, is het de moeite 
waard om te zoeken naar verbinding en naar 
de betekenis van onze gemeenschappelijke 
roeping. Eénheid in verscheidenheid is 
daarbij een speerpunt. Het thema dat de 
provincie Zeeland is toegewezen luidt: 
Protestantse levenskunst. In de komende 
maanden volgt meer informatie over de 
verschillende evenementen, waarbij 
ook aansluiting zal worden gezocht bij 
de regionale evenementen in Zeeuws-
Vlaanderen. De leden van het oecumenisch 
overlegorgaan wensen u een betekenisvol en 
oecumenisch 2017 toe. 

Ds. Pieter Overduin.

BERICHT UIT HET OECUMENISCH OVERLEGORGAAN

ROOSTER KERST 2016

Op zondag 25 september hebben we ons 
jaarlijks uitstapje gemaakt om de misdienaars 
en acolieten uit de regio weer te bedanken 

voor hun inzet gedurende het jaar. Frans en 
Joke Otto hadden ook dit jaar weer een leuke 
middag georganiseerd, namelijk bowlen met 

aansluitend een fondue in de 
bowling in Sint Niklaas.

Met mensen uit Kloosterzande, 
Hulst, Koewacht en Clinge 
vertrokken we vanaf de Halve 
Maan in Hulst. Fanny en 
ondergetekende waren iets 

verlaat, doordat wij al kletsend verkeerd 
waren gereden en midden in Sint Niklaas 
terecht kwamen. Maar niet getreurd, toen 
wij en later pastoor Wiertz aansloten kon 
de strijd losbarsten. Zo is er regionaal weer 
lekker bijgepraat en werd het een gezellige, 
sportieve middag met als afsluiting een 
heerlijke fondue.
Joke en Frans, bedankt voor de organisatie.

Harriëtte Clyncke

REGIONAAL UITSTAPJE MISDIENAARS
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CLUSTER OOST Clinge • Graauw • Nieuw-Namen

Ook dit najaar ging het Sint Ceciliafeest 
niet onopgemerkt voorbij, al kende het 
parochieel gemengd koor dit jaar slechts 
1 jubilaris. Julia Koster kreeg tijdens de 
feestavond van het koor op vrijdag 11 
november een gouden Gregoriusspeld met 
bijbehorend hangertje en oorkonde voor 
40 jaar trouwe dienst. En nog steeds is Julia 
zeer actief binnen het koor, niet alleen als 
zangeres maar ook als bestuurslid. Ook 
wordt het programma voor elke uitvoering 
door haar samengesteld. Een hele klus 
waaraan zij heel wat uurtjes besteedt. Dat 

zingen echt een hobby voor haar is, bewijst 
haar lidmaatschap ook bij andere koren. Al 
jaren maakt zij deel uit van het koor Terra 
Sancta uit Lamswaarde en steekt ze wekelijks 
de grens over naar het parochieel gemengd 
koor in De Klinge. Ook daar kent men 
Julia als een trouwe, stipte bezoeker van elke 
repetitie en elke uitvoering. Niets is haar 
teveel, zelfs al moet zij er meerdere malen 
per dag op uit. Zo gebeurt het vaak dat zij 
op zaterdagavond in de viering van 17u. in 
De Klinge gaat zingen om dan rond 18u. 
op de parkeerplaats aan de kerk in Clinge 

in haar auto te wachten tot de kosteres de 
kerkdeur komt openmaken voor de viering 
van 19u. En is er dan die voormiddag 
toevallig ook nog een uitvaartdienst geweest, 
toch is Julia weer present. Kortom; Julia 
is voor de koren van grote waarde én een 
voorbeeld voor andere koorleden. Deze 
gouden Gregoriusspeld is dan ook dik en 
dubbel verdiend. Julia, hartelijk dank voor je 
enorme inzet, we wensen je nog veel plezier 
met je muzikale hobby.

Annemie de Loos-Brijs

CLUSTER NOORD  Kloosterzande/Ossenisse • Lamswaarde • Terhole

Hallo!

Kom  je wel eens mee naar de 
kerk met je papa en mama of 
opa en oma? Misschien vind 
je dan de stukjes die uit de 
bijbel gelezen worden en de 
preek wel eens moeilijk of zelfs 
een beetje saai. Daarom is er 
elke 2e zondag van de maand 
“voorlezen tijdens de preek”.  
We lezen dan hetzelfde verhaal 
als in de kerk gelezen wordt, 
maar dan uit een kinderbijbel, 
dan is het beter te begrijpen. 
Soms lezen we  iets anders als 
er bijvoorbeeld net een feestdag 
is, zoals Sint Maarten. Na het 
lezen praten we nog wat over 
wat we gelezen hebben en 
kleuren we een kleurplaat of 
maken we een tekening. 
Op de volgende data is het 
voorlezen tijdens de preek: 15 
januari, 12 februari, 12 maart, 
9 april, 14 mei, 11 juni, 9 juli.

Lijkt het je leuk? Dan ben je 
van harte welkom om eens te 
komen kijken! 
En natuurlijk vieren we ook 
Kerstmis samen in de kerk. Op 
2e kerstdag is er om 9.30 uur een 
viering waar het kerstverhaal 
niet alleen wordt gelezen maar 
ook gespeeld. Er staat een mooi 
versierde kerstboom, we zingen 
kerstliedjes en de harmonie 
komt feestelijke muziek spelen. 

Ook voor een grote kerststal 
wordt gezorgd met levende 
dieren. En alle kinderen die dat 
graag willen mogen meedoen 
met het kerstspel. Je kunt je 
daarvoor opgeven bij Ankie 
Dey (m.dey@kpnplanet.nl). 
Ook als je niet meedoet met het 
kerstspel mag je verkleed naar 
de kerk komen, bijvoorbeeld 
als engel of als herder.

EEN GOUDEN SPELD VOOR EEN SUPERACTIEF KOORLID

VOORLEZEN TIJDENS DE PREEK KERSTBEZINNING 
KERSTBODE 

 

Kerstmis intens beleven is ons innerlijk streven, 
  Bij 2 miljard mensen door het geloof gedreven, 

Momenten delen met hen om wie we geven, 
Elkaar toewensen om vrede te beleven. 

 

Na 2000 jaar is Kerstmis nog steeds een symbool van hoop, 
Een dag van onthouding aan de levens wedloop. 

Kerstmis maakt ons gevoelig voor de mens in nood, 
Denken aan hen in onzekerheid of gemis aan dagelijks brood. 

 

Kerstmis brengt ons ook in herinnering aan toen, 
Het bezorgt ons warmte en licht tijdens het december seizoen, 

Doet de wereldleiders even onthouden van een kletterend blazoen, 
Laat ons stilstaan bij wat we beter kunnen doen. 

 

De herinnering dat Jezus toen is geboren, 
En dat zo velen hem nog steeds bekoren, 
Versterkt de hoop in een geestelijk gloren, 

Geeft troost aan velen die zijn woord aanhoren. 

De verzoening die met Kerstmis wordt geboden, 
Verzacht vele menselijke noden, 

We worden tot verdraagzaamheid bewogen, 
Dit maakt van de Kerstboodschap ook een vredesbode. 

 

©Ronny Herman

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
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CLUSTER ZUID Heikant • Koewacht • St. Jansteen

De voorbereiding
Jarenlang had Chris een deugdzaam leven 
geleid; hij deed trouw zijn werk, stond voor 
iedereen klaar en had zijn medemensen lief, 
ging wekelijks naar de kerk, speelde viool en 
las in de Bijbel. Al zijn vrienden zeiden dat 
hij dom bezig was, dat de Bijbel een oud 
boek was waar je beter niet in kon lezen en je 
inzetten voor een ander was maar  tijdverlies. 
Chris liet zich niet van de wijs brengen. Hij 
ging gewoon door en beleefde vreugde in 
zijn leven. In de Bijbel vond hij schatten 
aan wijsheid, pareltjes van teksten kwam hij 
tegen. Jammer dat zo weinig mensen daar 
aandacht voor hebben. 

Na vele jaren was hij overtuigd: De Messias 
gaat komen en ik mag helpen om mee te 
werken aan de nieuwe wereld. Grote dromen 
had hij: misschien mag ik wel vredestichter 
worden of zoiets. 

“Hoopvol vroeg hij aan zijn leraar om 
hem te onderwijzen hoe hij zijn ziel kon 
voorbereiden op de dienst van God. De 
leraar liet hem rijden naar Bram, een andere 
leerling van hem, die herberg hield. Chris 
volgde het voorschrift op en verbleef daar 
enkele weken zonder aan de waard, die zich 
van het morgengebed tot tegen de avond 
bezighield, ook maar enige heiligheid te 
merken. Tenslotte vroeg hij hem wat hij 

zo de hele dag deed. ‘Mijn voornaamste 
bezigheid’, zei Bram, ‘is het vaatwerk goed 
schoonmaken, zodat er niet het kleinste 
etensrestje aan blijft kleven, en ook alle gerei 
schuren en laten drogen, zodat niets ervan 
door roest wordt aangetast.’ Toen de eerste 
leerling terug thuiskwam en aan de leraar 
berichtte wat hij gezien en gehoord had, zei 
deze tegen hem: ‘Nu weet je wat je weten 
wou’.

Het verhaal is opgetekend door de joodse 
geleerde Martin Buber in zijn boek 
Chassidische vertellingen. Alle verhalen 
in dat boek spreken van een hoopvolle 
zoektocht van de mens naar God. Het is een 
doorlopende advent. Men zoekt antwoord 
op persoonlijke vragen en krijgt die op 
ongewone wijze. Soms is het antwoord 
verlichtend, soms is het maar een flakkerend 
vlammetje. Altijd weer is er de verwondering: 
“Waar vandaan haalt hij steeds die nieuwe 
melodie?” 
Iedere dag is de komst van de Heer 
werkelijkheid. Iedere dag worden mensen 
geïnspireerd om het goede te doen, om elkaar 
te helpen, om de wereld te verbeteren of te 
verfraaien of om vrede te stichten, elk op 
een heel eigen manier. Doorlopend krijgen 
mensen hoop en een nieuwe toekomst 
aangeboden. Kerstmis is het iedere dag. Een 
rijkdom is het om in verbondenheid met 

de hele christelijke samenleving  een paar 
dagen per jaar nadrukkelijk stil te staan bij 
de komst van de Heer.

Voor u allen: Zalig Kerstmis en voor het 
nieuwe jaar: wees gezegend.

Onze kerk  die 1-1-2016 gesloten werd ging plotseling weer open. 
Ze opende haar deuren voor “De dag van de klant”, een actie van 
de middenstand. Iedereen kon vrij binnenlopen en de oude sfeer 
weer opsnuiven, waar een mensenleven aan herinneringen hangt. 
In gewijde sfeer elkaar begroeten en ontmoeten. Waarom deed 
me dit denken aan het evangelie van Johannes 2, 13 – 17? “Maak 
van het huis van mijn Vader geen markthal”. Natuurlijk mogen 
hier allerlei activiteiten en evenementen plaatsvinden zoals die op 
24 september jl. plaatsvonden. Dat brengt de kerk weer dichter 
bij de mensen, brengt weer nieuw leven en vitaliteit, biedt weer 
perspectief. Paus Franciscus heeft gezegd: “Een kerk met gesloten 
deuren pleegt verraad aan zichzelf en haar zending; in plaats van 
een brug wordt ze een wegversperring.”

Daarom is het goed dat de kerk weer open gaat. Maar houd ze dan 
óók open voor gebed, erediensten, voor rouw- en trouwvieringen, 
dan krijgt de kerk weer de plaats die ze verdient, midden in 
het leven, centraal in onze geloofsgemeenschap. Nu mogen we 
overal vieren en bidden, behalve in de kerk! Waarom de kerk 
niet openhouden voor rouw- en trouwvieringen? Al is het maar 
tijdelijk, tot de trouwe kerkgangers zich een beetje thuis kunnen 
voelen in een voor hun vreemde kerk. Afscheid nemen is al moeilijk 
genoeg. Zolang de kerk niet verkocht is blijft ze een gewijde plek. 
Terugkomen op een genomen besluit is niet verkeerd.

Emmy Polspoel-Geerards.

EN DE KERK GING WEER OPEN!

KERSTMIS

Het alternatief gebruik van onze gesloten kerken

Het sluiten van de kerken in een aantal kernen in onze parochie 
blijft voor velen met emoties omgeven. Het besluit tot sluiten 
van deze kerken is echter weloverwogen genomen, waarbij vele 
aspecten bij de afweging zijn betrokken. Dat besluit houdt 
in, dat deze kerken duurzaam aan liturgische activiteiten zijn 
onttrokken, wachtende op herbestemming of, als laatste optie, 
sloop.
Herbestemming heeft vanzelfsprekend de voorkeur van het 
bestuur en het pastorale team. In afwachting van de nieuwe 
bestemming worden vragen vanuit de gemeenschap om 
incidenteel de gebouwen voor andere doeleinden te gebruiken 
beoordeeld en na zorgvuldige afweging in sommige gevallen 
toegestaan. Het betreft dan activiteiten met een sociaal karakter, 
activiteiten, die de lokale gemeenschap samenbrengt, vaak ook 
gestoeld op traditie. Voorbeelden zijn Dag van de klant (St 
Jansteen), Kerstmarkt (Terhole) en Kunstroute (Graauw). Het 
bestuur stemt hierin alleen toe als het evenement geen afbreuk 
doet aan, of strijdig is met de aard van de ruimte, en het gebouw 
veilig gebruikt kan worden. Op deze wijze beoogt het bestuur 
dat mogelijk geïnteresseerden op ideeën worden gebracht om de 
parochie te helpen aan een toekomst voor onze gesloten kerken.
 
Stan Bosman, vicevoorzitter van het parochiebestuur en 
portefeuillehouder gebouwen
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Zaterdagavond 8 oktober waren er maar liefst 
91 betalende gasten op de jaarlijkse mos-
selavond in café Du Commerce ten bate van 
de Heikantse kerk. Een record. Ook de netto 
opbrengst, ongeveer 1000 euro was navenant 
(dit met dank aan de vele sponsors voor de 
tombola.) Er wordt namelijk naar gestreefd 
om de kosten voor de mosselavond zo laag 
mogelijk te houden, zodat deze voor niemand 
een belemmering zijn.Ook dit jaar kon je voor 
slechts 15 euro het buikje rond eten met een 
eerste kwaliteit mosselen! Het is dus de tombo-
la die enig geld in het laatje moet brengen. De 
organisatie kon met genoegen terugkijken op 
een zeer geslaagde avond. De initiatiefneem-
ster van dit inmiddels traditionele gebeuren, 
Jet Verdurmen, werd nog eens in het zonnetje 
gezet. Jet laat het werk vanaf heden geheel aan 
“de jeugd” over. Ook uitbaatster Donja werd 
door spreker Eddy van Acker bedankt voor 
haar grote inbreng (zie foto). Volgend jaar is 
het alweer de 20ste keer dat we in Heikant 
een dergelijke mosselavond organiseren ten 
behoeve van het onderhoud van de Heikantse 
kerk. Bij die mijlpaal zullen we zeker proberen 
om er een extra feestelijk tintje aan te geven. 

Reparatie van lekkende daken en goten.
Dit jaar is eindelijk werk gemaakt van het ver-
nieuwen van diverse stukken zink van goten 
en platte daken. Werk dat hoognodig was 
ter voorkoming van verdere schade. Vanwege 
de perikelen rondom de kerksluitingen heeft 
het geruime tijd geduurd om toestemming 
voor dit werk te verkrijgen. Dit ondanks de 
redelijke beperkte omvang van dit karwei 

(ongeveer 11.000 euro) en de toezegging van 
de plaatselijke stichting om de kosten voor de 
helft voor haar rekening te nemen. Hopelijk 
krijgen we in de toekomst hiervoor wat vlotter 
toestemming. Gerenoveerd werd het zink van 
enkele lekkende dakgoten. Ook het zink op 
het platte dak van de biechtstoelen (die zijn in 
Heikant naar buiten uitgebouwd) en het platte 
dak van de hulpsacristie is vernieuwd. Daar 
was het zelfs nodig enkele balken en een stuk 
dakbeschot te vernieuwen. Enkele leden van 
de plaatselijke werkgroep hebben aan dit werk 
nog een bijdrage geleverd. Waarom de ene goot 
lekt en de andere niet 
is niet altijd duidelijk. 
Een aantal jaren gele-
den zijn de goten met 
kunststof belegd en 
voor zover dit goed is uitgevoerd kan het posi-
tief zijn. Van de andere kant kan ook een goede 
goot beschadigd worden door bijvoorbeeld een 
stuk dakpan. Het blijft zaak om dit scherp in 
de gaten te houden. 
 
Activiteiten in en rond de Heikantse kerk
Het jaar 2016 is het eerste jaar met de kerk van 
Heikant als “kapel”. Wat heeft dit betekend? 
Het zwaarste was natuurlijk het stoppen van 
de wekelijkse viering op zondagmorgen. De 
zondagse kerkgangers konden als alternatief 
kiezen voor een viering in een andere plaats, 
zoals Hulst of Koewacht. Nu het eerste jaar er 
bijna opzit kunnen we zeggen dat toch zeker 
de helft van de vaste kerkgangers inderdaad 
naar een andere kern gaat op zondagochtend, 
meestal Koewacht. Uiteraard zijn ze daar blij 
met de Heikantenaren, al gaat het om een 
relatief kleine groep mensen, meestal variërend 
in grootte van 10 tot 20 personen. Er gaan ook 
mensen uit Sint Jansteen en Heikant naar de 
kerk in Koewacht. Inmiddels is zelfs iemand 
uit Heikant lector in Koewacht.
Voor de zondagviering kwam een viering op 
een donderdag in de plaats, om half elf. 
Vanwege de beperkte opkomst wordt er 
meestal voor gekozen om dit te doen in de 
Teresiakapel. Deze biedt plaats aan ongeveer 
30 personen. Het is voor een groot deel aan 

de kwaliteit en inzet van de pastores dat deze 
vieringen door de aanwezigen goed gewaar-
deerd worden. Daartoe draagt ongetwijfeld 
de intieme sfeer bij die al snel ontstaat in de 
vrij kleine en dus relatief goed gevulde kapel. 
De afstand tussen pastor en zijn kerkvolk is 
er letterlijk en figuurlijk erg klein. Maar daar-
naast gebeurde er nog heel wat in de Heikantse 
kerk! Vaste vieringen in de Heikantse “kapel” 
zijn de Dienst voor de Overledenen op 
Kermismaandag en de Kerstviering. De viering 
op Kermismaandag, opgeluisterd door de fan-
fare en het Gregoriaans koor uit St Jansteen, 
werd dit jaar erg goed bezocht. Mogelijk draagt 
daaraan bij dat in Heikant nogal wat uitvaarten 
plaatsvonden van mensen uit St Jansteen. Op 
17 april was er een benefietconcert van de 
Muziekvereniging Heikant (de Heikantse fan-
fare) en de Hulster Cantorij. Dit was een zeer 
geslaagd gebeuren. De activiteiten in de kerk 
tijdens de Stuikersfeesten, met o.a. een kunst-
tentoonstelling en een boekenmarkt waren ook 
dit jaar weer vaste waardes, en zeker geslaagd 
te noemen. 
 
Op 4 oktober vond het Teresialof plaats, met 
aansluitend de Teresiabeeweg. Pater Reurs was 
daarbij voorganger. Na afloop kregen alle deel-
nemers koffie met iets lekkers aangeboden 
door de KBO Heikant in ’t Heike. Gelukkig 
werkte ook het weer op die dag mee. Meer 
informatie over al deze activiteiten, met een 
heleboel foto’s, zijn voor iedereen die dat wil 
met enige moeite te vinden op Facebook wan-
neer je kijkt bij “Heikantse kerk”. Zelfs het 
onderhoud van het kerkhof krijgt aandacht op 
Facebook.Tenslotte, zijn er dit jaar in Heikant 
een aantal kinderen gedoopt. En dat zijn toch 
lichtpuntjes in deze onzekere tijden (zie foto).

Kortom, de parochiekern Heikant leeft nog, en 
er gebeurde in 2016 zelfs heel veel! Als iedereen 
dat nu beseft wordt hopelijk ook de bijdrage 
aan de Actie Kerkbalans niet vergeten. Want 
ook in Heikant is elke bijdrage hard nodig en 
dus zeer welkom!

Karel Martinet

Na een periode van 12 jaar hebben we begin 
oktober officieel afscheid genomen van Frans 
Colman. Eind 2015 heeft hij al aangegeven 
dat hij na het indienen van de begroting 
voor 2017 met de werkzaamheden voor de 
financiële- en ledenadministratie zou stoppen. 
De begroting is een tijdje geleden ingediend 
terwijl Frans nog elke dinsdagmorgen te 
vinden is op het parochiesecretariaat. Hij 
begeleidt twee nieuwe mensen met het 
inwerken. Guus Pleunis zal de financiële 
administratie verzorgen en Frans Machielse 
de ledenadministratie. Mogelijk dat 

de werkzaamheden in de toekomst gaan 
verhuizen naar een op te zetten centraal 
secretariaat voor heel de parochie. 

Voorlopig gaan Guus en Frans verder waar 
Frans Colman gebleven is. Frans heeft 
in de loop der jaren een eigen en goed 
volgbaar systeem opgezet, dat de laatste jaren 
is vervangen door Navison, een systeem 
dat door het hele bisdom Breda wordt 
gebruikt. In het begin heeft het hem wel 
wat moeite gekost om de gegevens en cijfers 
goed te kunnen verwerken. De accuratesse, 

inzet en betrokkenheid van Frans hebben 
ertoe geleid dat het voor de opvolgers niet 
moeilijk is om de administratie goed te 
kunnen en blijven onderhouden. Frans zal 
nog lange tijd in beeld blijven voor advies en 
ondersteuning en zich regelmatig laten zien 
op dinsdagmorgen op het secretariaat voor 
een bakje koffie en een praatje.
Frans namens de PKC St. Jansteen en 
Heikant nogmaals bedankt voor je inzet en 
betrokkenheid voor onze parochiekernen.

Frans Machielse, secretaris

AFSCHEID PAROCHIE KERNCOMMISSIE  
ST. JANSTEEN EN HEIKANT VAN FRANS COLMAN

MOSSELAVOND VOOR HEIKANTSE KERK EEN ECLATANT SUCCES
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KERKBELANG 
KOEWACHT

‘Draag je Steentje bij aan ‘t Onderhoud 
van je Kerk’

De ‘Stichting Kerkbelang Koewacht 
zet zich in om steun te verlenen tot 
behoud & onderhoud van het 
plaatselijke kerkgebouw. Het betreft 
een monumentaal kerkgebouw 
dat bijna een eeuw het aanzicht van 
Koewacht bepaalt. Na de gunstige 
bisschoppelijke beslissing tot behoud van 
de lokale kerk werd voortvarend een 
meerjarig onderhoudsplan opgemaakt. 
De noodzakelijke onderhoudskosten 
blijken helaas de financiële middelen te 
overstijgen. Participatie door de lokale 
gemeenschap, alsmede voormalige 
inwoners van Koewacht, lijkt dan ook 
essentieel.
 
Onder de eerdere oproep ‘Samen sterk 
voor de kerk’ geeft de stichting nu ook 
gestalte aan de actie: ‘Draag je Steentje 
bij aan de Kerk’. Het doel is om extra 
geldelijke middelen bijeen te brengen voor 
verder onderhoud van het monumentale 
kerkgebouw. 
 
Zoals de stichtende Pastoor Swagemakers 
destijds de inwoners opriep om hun 
persoonlijke bijdrage te leveren aan de 
opbouw van de Kerk te Koewacht, zo richt 
de stichting zich tot alle dorpsgenoten 
& voormalige ingezetenen voor hun 
persoonlijke financiële steun. De oproep 
om een financieel steentje bij te dragen 
staat los van de jaarlijkse actie Kerkbalans.
 
Deze actie is een voortgang in de 
voetsporen van de ingezetenen van +/- 
100 jaar geleden. Je kunt een steentje 
bijdragen door een eigen bijdrage te 
storten op rekening van: Stichting 
Kerkbelang Koewacht: Bank Rek. NL 12 
RABO 0157 5451 05 
 
De stichting werkt onder het door de 
belastingdienst erkende ANBI statuut. 
Derhalve zijn giften / donaties evt. 
aftrekbaar bij de belasting aangifte. Voor 
advies m.b.t. belasting compensatie kun 
je contact opnemen met kerkbelang@
zeelandnet.nl of Walter de Smet. De 
stichting verplicht zich er toe om elk 
kalenderjaar een financiële verantwoording 
te publiceren via de internet pagina: www.
kerkbelangkoewacht.nl. De Stichting 
Kerkbelang Koewacht wordt beheerd 
door onbezoldigde vrijwilligers, elke 
ontvangen euro komt dan ook ten goede 
aan het onderhoud en behoud van de 
prachtige neogotische kerk te Koewacht.
 
Alvast dank voor uw steun om de kerk na 
100 jaar in een goede staat te behouden.

Ronald Herman

Op zondag 9 oktober werd in de kerk 
van Koewacht alweer voor het derde 
opeenvolgende jaar een gospelviering 
gehouden met medewerking van het 
gospelkoor ‘Karibuni’ uit Haacht-Station 
(B). Het thema van de viering was ‘Dank je 
wel’, waaraan door pastor Ralf Grossert in de 
overweging en in diverse andere elementen 
van de viering aandacht werd besteed. In 
de kerk was een ‘boom van dankbaarheid’ 
opgesteld waaraan alle 179 aanwezigen 
een blaadje mochten ophangen waarop ze 
hadden geschreven waarvoor ze dankbaar 
zijn. Aan het einde van de viering werden 
enkele teksten als dankgebed voorgelezen. 
Kortom, het was weer een sfeervolle viering 
die stof gaf tot nadenken.
W.V.

Nieuwjaarsbijeenkomst voor vrijwilligers 
van de kerk in Koewacht
Donderdag 8 januari 2017 hebben wij om 
19.30 uur in de Vlaschaard onze jaarlijkse 
Nieuwjaarsbijeenkomst voor de vrijwilligers 
van onze kerk. Dit is voor ons een mooie 
gelegenheid om iedereen te bedanken 
voor hun inzet, want wij hebben een zeer 
actieve vrijwilligersgroep van 132 personen. 
Deze avond worden ook met behulp van 
een beamer de foto’s getoond  die onze 
‘kerkfotograaf ’ Christian Verschraegen 
het hele jaar door bij diverse activiteiten 
heeft gemaakt. Het is altijd een succes en 
verrassend om te zien wat er in het afgelopen 
jaar weer allemaal is gedaan.

Alle vrijwilligers zijn van harte uitgenodigd 
en wij verheugen ons op een grote opkomst.
(PKC Koewacht)

Jubileumconcert Sint-Ceciliakoor 
Koewacht
Op 2 oktober ll. vond in onze kerk H.H. 
Philippus en Jacobus het jubileumconcert 
plaats van het St.-Ceciliakoor Koewacht. We 
bestaan dit jaar 50 jaar. Ruim 200 mensen 
luisterden naar profane liederen uit diverse 
landen die door het koor werden gezongen. 
De algehele leiding was in handen van de 
heer Valere Van Walle uit Kieldrecht en als 
begeleider en soliste trad mevrouw Sabine 
de Groote uit Axel op. Mevrouw Gerarda 
Baert-van Paemel las ook nog een mooi 
gedicht voor van Anton van Duinkerken. 
Onze gids tijdens dit concert was mevrouw 
Els de Caluwé-de Schepper.

Na een staande ovatie aan het einde van 
het concert was het tijd voor koffie/thee 
met iets lekkers erbij. Er werd volop 
nagepraat en mensen die elkaar soms jaren 
niet gezien hadden, raakten samen aan de 
praat. Mede dankzij dit concert kunnen we 
terugkijken op een geslaagd jubileumjaar in 
alle opzichten. Rest nog te vermelden dat wij 
wel op zoek zijn naar nieuwe leden. U bent 
welkom! Wilt u komen zingen of wilt u eens 
een repetitie bijwonen, neem dan contact op 
met mevrouw Godelief de Block-de Kind, 
tel. 0114-361785.

Kerstsamenzang
Op zondag 18 december hebben wij weer 
onze jaarlijkse kerstsamenzang in de r.-k. 
kerk te Koewacht. De bijeenkomst begint 
om 14.30 uur en de entree is gratis.
Na afloop willen we nog even gezellig 
nababbelen onder het genot van een kop 
koffie, thee of een glas glühwein.
Iedereen is van harte welkom!!!

GOSPELVIERING KOEWACHT

Jubileumconcert Sint-Ceciliakoor Koewacht
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CLUSTER WEST Boschkapelle • Hengstdijk • Stoppeldijk

“Feest” dagen
We naderen binnenkort een behoorlijk aantal 
“feestdagen “. Denk maar aan Sinterklaas, 
de advent, kerstmis en nieuwjaarsdag. De 
meeste van deze feestdagen worden gevierd 
in de familiekring. We nodigen daar zelden 
vreemden voor uit. We staan er te weinig 
bij stil dat er genoeg mensen zijn die geen 
familie hebben, of die wel familie hebben die 
niet komen of waarbij men niet welkom is. 
Denk aan alleenstaanden, gebroken families, 
ontheemden enz. Hoe zouden deze mensen 
omgaan met “feestdagen”. Je bent nergens 
welkom. Zelfs winkels e.d. zijn meestal 
dicht op deze dagen. Voor veel van deze 
mensen zijn het de eenzaamste dagen van 
het jaar. Zou hier nu niets aan te doen zijn? 
Natuurlijk wel, maar je moet het ook willen. 
Je kunt op deze dagen mensen uitnodigen 
bij je thuis of hen vragen met je mee te gaan 
naar een kerkdienst of andere gelegenheid. 
Ook kun je best enig deel van zo’n dag 
besteden om iemand te bezoeken. (denk aan 
het jaar van Barmhartigheid). Het sturen van 
een simpel kaartje geeft al wat verlichting. 
Men heeft in ieder geval aan mij gedacht. 
Als we op deze manier omgaan met onze 

medemensen dan kunnen we met kerstmis 
terecht zeggen: vrede op aarde. Ook zou het 
bij de jaarwisseling een goed voornemen 
zijn om in het komende jaar wat meer stil te 
staan bij onze medemensen.

Ik wil u, mede namens het bestuur van 
de parochiekernen Hengstdijk, Stoppeldijk 
en Boschkapelle, in ieder geval alvast hele 
prettige en gezegende feestdagen wensen

R. Haerens

De monnik in jezelf

In ieder mens is er een monnik

een verlangen naar heelheid,

naar verbondenheid met God

naar rust en stilte,

naar verbondenheid met elkaar,

naar een ziel, die eindelijk

eens leeg wordt, rust vindt.

En vanuit goddelijke bron

volstroomt en overstroomt.

RH

EEN UUR WERK…
Op dinsdag 24 oktober is de klok van de 
kerktoren van Stoppeldijk gereviseerd.
De klok liep nog wel, maar de verlichting 
was al jaren stuk. Met de winter voor de 
deur is het toch beter dat de verlichting 
het weer doet. Het was in een paar uurtjes 
gepiept. De kerk is gesloten, maar de klok 
is ’s avonds weer mooi verlicht.

Arie Sponselee

BIJDRAGE PAROCHIEKERNEN

Nu onze kerk één jaar gesloten 
is, en de emoties en de pijn 
enigszins verstild zijn, is het tijd 
om u op de hoogte te brengen 
van de huidige stand van zaken 
m.b.t. het plan Kerk(t)rots. 
We hebben dit plan besproken 
met de parochiekerncommissie 
(PKC), met de gemeente Hulst, 
met de bouwcommissie van 
het kerkbestuur en met het 
bisdom. Het bisdom vond het 
een mooi en ambitieus plan 
en raadde ons aan om een 
burgerlijke stichting te vormen. 
Als burgerlijke stichting hebben 
we meer mogelijkheden om 
bij verschillende instanties 
subsidiegelden aan te vragen. 
We hebben dit advies opgevolgd 
en hebben nu een stichting i.o. 
van mensen die zich in willen 
zetten voor behoud van onze 
kerk en die het plan Kerk(t)rots 
ondersteunen. Hierin hebben 
zitting genomen: Dhr. Stephan 
Buijsse, econoom en voorzitter 
van de Raad van Bestuur 
van Curamus. Dhr. Hans 
Haulez, financieel adviseur in 
verzekeringen, hypotheken 
en bankzaken. Dhr. Benny 

Janssens, meester in de rechten 
en juridisch adviseur. Martin en 
Emmy Polspoel, bedenkers en 
indieners van Plan Kerk(t)rots.

Het bisdom geeft ons alle 
medewerking en steunt dit plan 
van harte. De gemeente Hulst 
zegt ons alle ondersteuning 
toe maar geen subsidiegelden. 
Het kerkbestuur steunt dit 
plan mits het financieel 
onderbouwd is maar heeft de 
kerk te koop aangeboden bij 
makelaarskantoor Kindt en 
Biesbroeck, evenals de andere 
gesloten kerken. 
Met dit kantoor heeft de 
Stichting i.o. ondertussen ook 
gesproken en alle informatie 
gekregen. De onderhandelingen 
vragen tijd maar we gaan 
door, stap voor stap. Ook de 
noodzakelijke steun van de 
bevolking van St. Jansteen doet 
ons verder gaan op de ingeslagen 
weg. Een nieuw jaar met nieuwe 
kansen ligt voor ons.

Namens de Stichting i.o.
Martin en Emmy Polspoel

PLAN KERK(T)ROTS

Meer dan 

schilderen

alleen...

vastgoedonderhoud

Contact? 

Kloosterzande: 
Tel. 0114 - 69 02 31

Middelburg:
Tel. 0118 - 64 25 1 7

info@deschrijver.nl
www.deschrijver.nl
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VACATURES
Iedere vrijwilliger is welkom, iedere 
vrijwilliger is belangrijk! Momenteel zijn 
we met name dringend op zoek naar 
belangstellenden voor invulling van een 
van de volgend vrijwilligerstaken.

• Doopkoster 
 een man/vrouw/echtpaar ter assistentie 

van de pastor bij Doopvieringen 
• ICT-er 
 man/vrouw met belangstelling 

voor de digitale verwerking van de 
parochieadministratie

• Lid van de Parochiekerncommissie 
(PKC)

 u bent van harte uitgenodigd als u 
actief wilt mee denken, praten, sturen 
en werken aan een vitale parochiekern 

• Lid van de Stuurgroep 
Vrijwilligersbeleid

 deelt u het belang van een goede 
vrijwilligersorganisatie in onze 
parochiekern, dan bent u van harte 
welkom om hier samen met een 
enthousiaste stuurgroep aan bij te 
dragen 

Voor meer informatie over deze vacatures 
en/of andere vrijwilligers werkzaamheden 
kunt u contact opnemen met: Nelly 
Janssen-de Kooning (tel.0114-720350)

CLUSTER MIDDEN Hulst

‘In die tijd…’
In de kersttijd wordt menige lezing begonnen 
met deze woorden en wordt het oeroude 
geboorteverhaal van Jezus geplaatst in de 
context van die tijd. Een tijd waarin het 
Joodse volk te maken had met armoede en 
onderdrukking door de Romeinen. Ook 
anno 2016 staat de wereld in brand. Er 
zijn allerlei oorlogshaarden en terroristische 
bedreigingen. Nog steeds worden mensen 
onderdrukt, van huis en haard verdreven De 
wereldeconomie is uit balans. De realisering 
van de Bijbelse droom van gerechtigheid 
en vrede voor iedereen lijkt nog ver weg. 
Maar tegen alle stromingen in, houdt 
de herinnering aan de geboorte van het 
kerstkind, van ieder mensenkind, de droom 
en belofte van hoop en toekomst levendig.

IN EEN KIND…
In een kind echoot het verleden
neuriet de toekomst
en schatert het heden
In een kind groet een warme wereld
van licht en vrede ons hartelijk

In een kind blijkt het diepste
spreekt het liefste
wat in mensen leeft
In een kind huist het volle leven
tikt de hemel de aarde zachtjes aan
In een kind:
helemaal op trouw aangewezen
een en al vertrouwen
(uit: Leven in het ritme van de tijd-op weg 
naar Kerstmis)

Verwondering, trouw en vertrouwen, blijven 
geloven en werken aan een wereld van vrede 
en gerechtigheid voor iedereen. De droom 
koesteren, samen kunnen we het verschil 
maken, de wereld verbeteren, te beginnen 
bij onszelf. Een nieuw jaar ligt voor ons. 365 
Dagen om niet alledaags te laten passeren, 
het beste van onszelf te geven en er te zijn 
voor elkaar. Samen de schouders eronder, 
samen kunnen we zoveel meer. We hebben 
elkaar nodig, de parochiekern van de H. 
Willibrordus nodigt u uit! De parochie is 
volop in beweging, mensen komen en gaan, 
het leven wordt gedeeld en gevierd:  
Koffiewerkgroep
4 oktober 2016 kwam de werkgroep 

“koffieverzorging basiliek” ter vergadering 
bij elkaar. In een geanimeerde sfeer werd 
terug geblikt op de voorbije periode en 
vooruit gekeken naar de komende 
periode. De sfeervolle ontmoetingen na de 
zondagsvieringen worden in toenemende 
mate gewaardeerd, steeds meer mensen 
blijven een kopje koffie in de basiliek 
drinken. Iedereen is van harte uitgenodigd. 
Dank aan de dames en heren die deze 
koffieontmoetingen met plezier verzorgen!
Inloopmorgen op de pastorie 
Wist u dat u iedere donderdagvoormiddag 
zomaar gezellig binnen kunt lopen op de 
pastorie? Tussen 10.00 uur en 11.30 uur staat 
de koffie klaar en wordt u gastvrij ontvangen. 
Iedereen is welkom! De verzorging van de 
inloop koffiemorgen was in handen van 
2 dames, te weten Annemie Cornelissens 
en Anita Hendriks. Inmiddels hebben 
zich hierbij nog 2 dames aangesloten, te 
weten Elly Otjes en Marie-Louise Coolsen. 
Beurtelings zullen deze dames u graag gastvrij 
op de pastorie ontvangen, Steenstraat 22 
Hulst. Dames, hartelijk dank voor jullie 
enthousiaste inzet. 

“Vrienden van de Basiliek” 
Een naam die nog weleens voor verwarring 
zorgt en doet denken aan een sponsorgroep. 
Sponsoren zijn zeker ook welkom maar het 
betreft geen sponsoren maar wel een heel 
belangrijke groep vrijwilligers. De Vrienden 
v.d. Basiliek – sleuteldragers / kosters / 
interieurverzorging / en klussengroep – zijn 
de vrijwilligers die er voor zorgen dat de 
basiliek geopend en gesloten wordt, het 
gebouw er spic en span uitziet, een kaarsje 
gebrand kan worden, enz. Kortom zij zorgen 
samen voor een gastvrije open deur en een 
sfeervol kerkgebouw. 5 oktober jl. kwam 
deze groep bijeen voor de najaarsvergadering 
om vreugde en zorg rond het kerkgebouw 
met elkaar te delen. Dank aan al deze 
vrijwilligers voor hun tomeloze inzet.
Gepland zijn nog een aantal activiteiten 
waarover wij u in de volgende Kerkkoerier 
graag verslag uitbrengen.
Lest best; attenderen wij alle vrijwilligers op 
onze jaarlijkse vrijwilligersavond, 
Noteert u Vrijwilligersavond Zaterdagavond 
21 januari 2017 alvast in uw agenda?! 
Het belooft weer een leuk feest te worden!

Aan het eind van het jaar 2016 een 
welgemeende dank aan alle vrijwilligers 
voor hun bijdrage aan het samen kerkzijn. 
Iedere vrijwilliger telt, iedere vrijwilliger is 
belangrijk, hartelijk dank! Wij rekenen ook 
in 2017 weer graag op u.
Onze wens voor 2017 voor ieder van u: 
“Geloof, hoop en liefde
maar de grootste van de drie is
de hoop op geloof in de liefde.” 
(Liselore Gerritsen)

Namens de Parochiekerncommissie en de 
Stuurgroep Vrijwilligersbeleid Parochiekern 
Hulst:

Nelly Janssen – de Kooning 
(tel.0114-720350)
janssen.kooning@zeelandnet.nl

DE DROOM KOESTEREN

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
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In de H. Willibrordusparochie 
in Hulst sluiten we dit jaar af 
met 5 misdienaars en 7 acolieten, 
een mooie groep van 12 jonge, 
enthousiaste vrijwilligers. De 
jongste is 9  jaar en de oudste 25 
jaar. Om het nog specifieker te 
maken: 8 jongens en 4 meisjes. 
Naast hun drukke activiteiten van 
school, stages, verenigingen en 
weekendwerk staan zij altijd weer 
klaar om de mis te dienen. Niet 
enkel op zondag, ook voor extra 
vieringen doen wij nooit tevergeefs 
een beroep op hen. Ook dit jaar 
hebben we weer verschillende 
oorkondes mogen uitreiken, Joris 
Verdurmen en Jeroen Muller zijn 
2 ½ jaar misdienaar, Bram den 
Exter en Joris Matthijs 5 jaar en 
Elyne Clyncke zelfs 12 ½ jaar.

Een ander hoogtepunt was er dit 
jaar voor Stefan Lampaert. Op 
8 juli zijn hij en zijn vriendin 
Lisanne getrouwd in Oegstgeest. 
André, Julian en ik zijn hier 

naar toe geweest en hebben de 
felicitaties namens de parochie 
overgebracht. Pastoor Sebastian 
Chazhoor ging voor in een mooie 
huwelijksdienst. 

Helaas zijn er dit jaar een aantal 
kerken gesloten en in het weekend 
worden de vieringen in Hulst enkel 
nog op zondag gehouden. Dit was 
ook voor ons even wennen en we 
hebben het opgelost door, waar 
mogelijk, drie misdienaars in een 
viering te laten dienen, zodat ieder 
toch geregeld aan de beurt komt. 

Ik wil alle misdienaars en acolieten 
graag bedanken voor hun inzet 
telkens weer,
en hoop ook komend jaar deze 
mooie groep te mogen houden en 
begeleiden.

Harriëtte Clyncke

JAAROVERZICHTJE 
MISDIENAARS EN ACOLIETEN 

Stefan en Lisanne

Op zondag, 18 december (vierde zondag van de Advent) is 
er om 19.00 u. een Meditatieve Zangavond in de Basiliek te 
Hulst. Het thema van de avond is:’ Van donker naar licht.’ 
Medewerking aan deze avond wordt verleend door  jeugdkoor 
‘De Wal-Noten’ onder leiding van Sandra den Exter, het 
dameskoor van de Basiliek, onder leiding van Marina Stockman, 
organist Marcel Mangnus en pastoraal werker Ralf Grossert.

‘Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur 
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur 
dat nooit meer, dooft, vuur dat nooit meer dooft.’

Samen gaan we, vanuit het duister, op zoek naar het licht. 
Het licht dat moet schijnen voor alle mensen, in heel de wereld.
Voor alle mensen, klein en groot, arm of rijk, ziek en eenzaam…

Beleef deze avond, samen met ons! 
Samen zingen en bidden en ons bewust worden
van het licht dat komt…voor iedereen op aarde.
 
De avond duurt ongeveer een uurtje. 
Na afloop bent U van harte welkom voor een kopje koffie of 
thee.

Marina Stockman

AANKONDIGING ZANGAVOND

tel. 073-5492511 - info@boca.nl - www.boca.nl - Galvaniweg 20 - 5482 TN - Schijndel
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Maria was hoogzwanger toen ze 
samen met Jozef vertrokken 
vanuit Nazareth naar 
Bethlehem. Ze moesten zich 
daar voor een volkstelling 
laten inschrijven. Het was 
een hele lange reis en ze 
probeerden onderweg een 
slaapplaats te vinden in een 
herberg. Maar er was geen enkele 
slaapplaats meer te vinden want alles 
zat al vol. Maria voelde dat haar 
kindje snel zou komen en ze moesten 
daarom zo snel mogelijk onderdak 
zien te vinden. Uiteindelijk kwamen 
ze bij een klein stalletje midden in 
het veld. Daar werd Jezus geboren 
en ze wikkelden hem in doeken en 
legden hem in een kribbe. Vlakbij 
zaten herders om hun schapen te 
hoeden. Plotseling verscheen een fel 
verlichte engel die hen vertelde dat 
een heel speciaal kindje was geboren.  
Een heel leger van engelen zong ter 
ere van het pasgeboren kind en de 
herders bezochten Jozef en Maria 
en hun goddelijke zoon. Ze waren 

diep onder de indruk van 
de hele gebeurtenis 

en ze vertelden aan 
iedereen die het maar 
wilde horen dat een 
goddelijk kindje was 
geboren.

Jozef en Maria kregen 
niet alleen bezoek van 

de herders, maar ook van 
drie wijzen, die de sterren konden 

lezen. Ze volgden een schitterende 
ster die hen uiteindelijk leidde naar 
de pasgeboren mensenzoon, Jezus. Ze 
knielden voor het kindje neer en gaven 
het wierook, mirre en goud. Iedereen 
was blij en Jozef en Maria wisten dat 
hun zoon voorbestemd was om de 
wereld te gaan veranderen.

Voor de jeugd

HET KERSTVERHAAL Kleine lichtjes

Kleine lichtjes aan de hemel en ook in onze boom.
Ze glinsteren als diamanten in een gouden kroon.

Ook in jouw ogen zie ik een lichtje 
dat straalt over al dat moois.

Overal glinstertjes in rood, geel 
en blauw en fel turkoois.

De lichtjes sprankelen 
en ze geven warmte voor iedereen.

Ik voel de liefde van Jezus 
door de zee van licht om me heen. 

De laatste kerstbal verdwijnt in de boom 
en ook de piek gaat er nog bij.

Het belooft een prachtige Kerst te worden, 
met jou en samen met mij.

Roctus b.v.

www.wesemael.nl

R. van Wesemael b.v.R. van Wesemael b.v. 

Specialisten in 

Zoutestraat 109, 4561 TB Hulst • Tel. 0114-314 853

Wij zijn uw ideale partnergewasbescherming, 
zaaizaden, meststoffen 

en toebehoren.

Specialisten in Maar ook voor de 
particulier staan wij klaar 
met professioneel advies

voor alles in en om uw tuin.
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Het sprookje van vandaag is erg verdrietig
Ik hoop dat je er niet om huilen moet
Het is niet Doornroosjeachtig en het is niet Hans en Grietig
Het is Scandinavisch en ontroerend goed

De grote stad was donker en verlaten
Het was de laatste avond van het jaar
En behalve een klein meisje liep er niemand door de straten
En de sneeuw viel op haar schouders en haar haar

De zwavelstokjes wilde ze verkopen
Maar er was niemand die ze hebben wou
Ze had niks verdiend, maar ze had wel de hele dag gelopen
En ze huilde van de honger en de kou

Omdat ze doodvermoeid was ging ze zitten
Het meisje durfde niet naar huis te gaan
Ze had alles willen geven voor een heel klein beetje hitte
En ze stak een van de zwavelstokjes aan

Het meisje staarde naar het kleine lichtje
Het werd een vuur, dat brandde op haar huid
De intense gloed verwarmde haar verkleumende gezichtje
aar, helaas, toen ging het zwavelstokje uit. 

De mensen vierden feest en zongen liedjes
Maar ver van alle vrolijkheid vandaan
Zat het arme, bleke meisje met haar bibberende knietjes
Ze stak gauw een tweede zwavelstokje aan

Ze zag een tafel vol met lekkernijen
Ze zag gebraden gans en pudding staan
Ach, het duurde maar heel even; ze begon opnieuw te schreien
En ze stak een derde zwavelstokje aan

Ze zag opeens te midden van de koude
Haar oude oma, die was doodgegaan
De bezorgde, lieve vrouw die zoveel van haar had gehouden
En toen stak ze alle zwavelstokjes aan

De oma nam het meisje in haar armen
Ze zweefden met z´n beiden langs de maan
Naar de allerhoogste hemel, waar de sterren je verwarmen
Waar verdriet en angst en honger niet bestaan

Het was een jongen, die op Nieuwjaarsmorgen
Het lichaam van het dode meisje vond
Ze was dood ja; ze was eindelijk verlost van al haar zorgen
Daar zat ze met een glimlach om haar mond

`Ze heeft haar zwavelstokjes laten branden`
Zei hij, `ze heeft het koud gehad misschien...`
Maar het meisje was gelukkig, en verwarmde haar twee handen
Aan een Licht dat je op aarde niet kunt zien

HET MEISJE MET DE ZWAVELSTOKJES

POËZIEWEDSTRIJD
Je bent lief zei hij
En mooi als een elf

Ze keek hem aan en fluisterde
Wat je zegt ben je zelf

Arne Versprille

Bij een poëziewedstrijd - Anton van Wilderode - in Klein Sinaai 
waren 872 inzendingen. Arne, 8 jaar, behaalde de 2de prijs. 
Proficiat Arne !!!

Het is een oud sprookje van de Deense schrijver Hans Christian 
Andersen. Het verscheen voor het eerst in december 1845, daarna 
is het heel dikwijls opnieuw verteld. Het gaat over een  arm meisje 
dat op kerstavond  op zoek gaat naar een beetje warmte. Ze krijgt 

het even warm als ze een  zwavelstokje aansteekt. Op het laatst ziet 
ze haar oma, die al overleden is. Deze neemt haar mee. Ivo de Wijs 
schreef opnieuw dit verdrietig verhaal maar eigenlijk is het ook heel 
bijzonder.



Kerstmis 

Voor vele mensen tijd van vrede en van lichten 

versierde bomen en blije gezichten 

Voor anderen tijd van pijn en spijt, 

van winterkou en eenzaamheid.

De kerstbomen groen, de kleur van hoop, 

een zalige kerst is niet te koop!

Laat er ook voor ieder van ons groot en klein

een momentje van bezinning zijn

En dan zijn er ook wensen voor het nieuwe jaar

alle goeds, maar laat ons er vooral ZIJN voor elkaar


