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COLOFON VOORWOORD 
Wat gaat de tijd toch snel. We zijn al weer op 
weg naar Pasen. Voor u ligt de uitgave van 
de kerkkoerier van Pasen. Maar wat is Pasen 
eigenlijk en waarom verschuift elk jaar de 
datum van Pasen? Het paasfeest valt elk jaar 
op een andere datum. Om te weten wanneer 
het Pasen is, moet je de maanfasen kennen 
en weten hoe de zondagen vallen. Omdat 
een jaar 52 weken en een dag duurt - en bij 
schrikkeljaren twee dagen - veranderen de 
zondagen elk jaar van datum. Dit patroon 
herhaalt zich elke 28 jaar. De achterliggende 
berekening is ingewikkeld, maar er is een 
vuistregel: eerste paasdag is de eerste zondag 
na de eerste volle maan na de lente-equinox. 
De lente-equinox, het tijdstip dat de zon 
loodrecht boven de evenaar staat en de lengte 
van dag en nacht ongeveer gelijk zijn, valt 
rond 20 of 21 maart. Pasen kan dus alleen 
vallen tussen 22 maart en 25 april.

Daarom vieren we Pasen: 
In 30 na Christus zuchtte Palestina onder 
de Romeinse bezetting. Allerlei predikers 
stookten de bevolking op om in opstand te 
komen. Een van die figuren onderscheidde 
zich van de rest: Jezus van Nazareth kreeg de 
massa’s achter zich, waardoor de Romeinen 
zich bedreigd voelden. Met Pasen pakten 
de Romeinen hem op en veroordeelden 
hem tot de doodstraf. Volgens de evangeliën 

stierf Jezus na een paar uur aan het kruis, 
terwijl hij riep: ‘Mijn God, mijn God, 
waarom hebt u mij verlaten.’ Sindsdien is het 
paasfeest een van de belangrijkste christelijke 
feestdagen, voorafgegaan door 40 dagen 
vasten. De paasweek duurt van palmzondag 
tot eerste paasdag. Witte Donderdag, Goede 
Vrijdag en eerste paasdag herinneren aan de 
gebeurtenissen uit de laatste dagen van het 
leven van Jezus.

Wat vieren wij met Pasen? 
Pasen is het feest van een nieuw begin. Wij 
herdenken met Pasen dat Jezus na zijn dood 
uit zijn graf is opgestaan. De dood is voor 
ons christenen  niet het einde, maar een 
overgang naar een nieuw en  eeuwig leven.
Ik hoop dat wij in staat zijn het feest van 
Pasen (een nieuw begin) te mogen beleven.
Vieren dat hij voor ons gestorven is maar 
ook dat hij uit de dood is opgestaan. Nieuw 
leven, elke dag opnieuw. Dat het Paasfeest 
voor ieder van u ‘nieuw leven’ mag betekenen.

Zalig Pasen.

pastor Chantal van de Walle

Uit: http://historianet.nl/maatschappij/
godsdienstgeschiedenis/pasen-wanneer-valt-
pasen
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wwiertz@bisdombreda.nl
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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
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TINTINNABULUM  
BIJ U THUIS VIA DE 

EMAIL ONTVANGEN?
Het parochieblad Tintinnabulum is er 
voor alle parochianen en komt iedere 
week uit. Er wordt actueel nieuws 
opgenomen en er staat een overzicht van 
alle vieringen en misintenties in. Zo richt 
het Tintin zich dus meer op de actualiteit 
en is de Kerkkoerier het parochieblad 
waarin ruimte is voor een terugblik, 
thema-artikelen en uitgebreid nieuws uit 
de parochie en haar kernen. 

Het Tintin kwam aanvankelijk uit als 
zelfstandig parochieblad met abonnees, 
later als onderdeel van Streekbeeld. 
Momenteel wordt het Tintinnabulum 
digitaal opgemaakt en gedistribueerd 
door vrijwilligers. Iedereen kan zich gratis 
op dit periodiek abonneren, indien men 
zich met naam en het eigen e-mailadres 
opgeeft en dit per e-mail te melden via 
tintinnabulum@rk-kerk-ozvl.nl.

Alle nummers van het Tintinnabulum 
vanaf 2 november 2014 zijn terug te 
vinden in het archief op de website. In 
de meeste parochiekerken worden iedere 
week ook papieren versies beschikbaar 
gesteld.

Paasoverweging
Abraham en Isaak

Vader en zoon gaan zwijgend voort,
geen woord wordt tussen hen gehoord.

Isaak vroeg: “Waar is het dier?
Want vuur en hout hebben we hier.”

Abraham zei: “God maakt het goed,
Hij geeft ons uit zijn overvloed.

God zelf zal zorgen deze dag
dat is wat ik geloven mag.”

Zo gaat de Zoon tot aan de dood,
de Vader in zijn angsten groot -
gaat met de Zoon de zware weg:
dat ik hem in Gods handen leg.

Gods Zoon gaat zo de weg naar ‘t kruis
en brengt u naar Gods Vaderhuis.
hij is het lam door God beloofd 
voor ieder die in Hem gelooft.

Als offer gaat hij met ons mee,
zelfs in de diepte, in de zee 

maar hij staat op, dat is gewis,
als het feest van Pasen is.

Frans den Harder
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MARIAROUTE 2018 
Zondag 27 mei 2018

van 14.00 tot 17.00 uur

Dit jaar gaan we weer fietsen langs de kapellen. Het is al een traditie 
geworden en elk jaar proberen we nieuwe kapellen te vinden om te 
bezoeken, maar dat lukt nog niet echt. Dit jaar maken we weer een 
tochtje langs de grens langs enkele kapellen in België maar vooral 
in Nederland. De start is aan de Hogeweg in St Jansteen. Onze 
herinnering aan de tocht in 2014 is, dat iedereen het een prachtige 
route vond. Deze middag zullen we al fietsend, pratend, biddend en 
zingend ons verdiepen in de betekenis van Maria in ons leven.

Nadere informatie volgt nog via een affiche en het Tintinnabulum.

Inschrijven vóór 17 mei of  bij
Cecile van Tiggelen pater Joop Reurs
Zoutziedersstraat 4 Zandstraat 10 – 4
4561 HD Hulst 4561 SC Hulst
cvtiggelen@zeelandnet.nl joop.reurs@zeelandnet.nl

Maria van Magdala loopt verdrietig voor 
zich uit te mompelen dat ze Hem hebben 
weggehaald en zij niet weet waar ze Hem 
gelaten hebben.... Totdat Jezus haar naam 
noemt. Juichend stuift ze er vandoor. Het is 
ineens Pasen geworden. Hoe is het mogelijk, 
zeggen de leerlingen, hoe kan dat nou? 
Hij is het, terwijl de deur dicht is. Hoe is 
het mogelijk. Ja, Hij had het wel gezegd... 
maar... tjonge, jonge. Kom dan Thomas, kijk 
dan... Als je het wilt zien. Kijk dan. Kijk dan. 
Dit verhaal houdt ons gelovig op de been 
houdt ons aan de gang. Dit verhaal dragen 
zij die geloven al eeuwen door de wereld. Uit 

kracht van deze boodschap doen wat gedaan 
moet worden in Jezus Naam. Wat wij doen is 
Hij die doet in en door ons. Wij doen in zijn 
Naam. Het is ineens Pasen geworden. Kijk 
dan. Kijk dan. Kom, laten we gaan, tot aan 
de uiteinden van de aarde. Het verhaal van 
Pasen is voor iedere mens van belang. 

Zalig Pasen! 

Pastoor Wiel Wiertz 

(tekst geïnspireerd vanuit ‘Hij was een van ons’ 
van Rien Poortvliet)

PAROCHIEDAG HMSDZ
Voor de tweede keer organiseren we een parochiedag voor de parochie HMSdZ en 
wel op zondag 1 juli. U schrijft het toch ook in uw agenda? In een notendop de 
dagindeling: we beginnen om 11.00 uur met een Eucharistieviering. Dat is tevens de 
enige viering die ochtend in de hele parochie. Na de viering is er soep en broodjes. We 
zorgen voor een aantrekkelijk middagprogramma en hopen weer op uw gebak te mogen 
rekenen. De dag wordt afgesloten om 15.30 uur. Verdere informatie volgt middels een 
affiche en inschrijfformulieren. Vorig jaar waren we te gast bij de familie van Kessel en 
deze keer zijn we welkom bij de familie Rozijn, Hazelarenstraat 74, Koewacht. We zien 
uit naar een grote opkomst. U bent meer dan welkom!

C. van Tiggelen

Niet van mezelf
Ik ben wie ik ben
en hoor niemand 

anders te zijn.
Dat kleine stroompje 

dat zijn eigen weg 
naar zee zoekt.

Ik ben van mezelf 
zoals de wind 
van zichzelf is. 

Hoewel ontstaan 
uit een groots

en heilig verlangen,
dat zoveel helderder is.

En niet van mezelf.

Zo ben ik een klank
die een andere klank 

nodig heeft
om tot luisteren,
spreken en zingen

te komen.
En af en toe 

worden wij samen
een lied.

Kris Gelaude

PASEN
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STILVALLEN OP DE PECHSTROOK VAN HET LEVEN 
VERSLAG LEZING ROUWZORG REGIO 0114 OP 23 JANUARI 2018

De spreekster Sindy Helsen is klinisch psychologe, contextuele 
gezins- en relatietherapeute en werkzaam voor Fara in Leuven (B). Als 
het anders loopt in ons leven dan verwacht, dan is het of we door de 
bliksem getroffen worden. We vallen noodgedwongen stil en rouwen 
om het verlies van iemand, die we graag zien, aan wie we gehecht 
zijn. We verliezen het tastbare maar óók het ongrijpbare: we verliezen 
ons toekomstperspectief, wat we hadden gedroomd, gehoopt, “het 
gedroomde kind” (ook als het te vroeg is geboren – vooral als je zelf 
de beslissing nam), het kind dat we wensten maar niet kwam... We 
verliezen onze illusie, een deel van onze eigenwaarde.

We willen dat het verdriet en de pijn stoppen, dat we van de 
pechstrook af geraken maar niets is nog hetzelfde. Het moment van 
overlijden wordt een ijkmoment; er ontstaat een breuklijn tussen het 
leven vóór en het leven erna. Vroeger was men ervan overtuigd dat 
rouwen ‘loslaten’ was maar het gaat er om het verlies te integreren en 
een andere manier te vinden om te verbinden (continuous bound – 
R.Neimeijer), een andere manier om onze verbondenheid te uiten. 
Rouwen is een duaal proces (Stroebe & Schut), een slingerbeweging 
tussen het verliesgerichte en het herstelgerichte. Of zoals het beeld 
van een roeibootje: je hebt 2 roeispanen nodig om vooruit te geraken. 
Rouw stopt niet omdat de liefde niet stopt. Het is dus normaal om 
na 20 jaar nog steeds het verlies te voelen. Soms is het moeilijk als we 
geen fundamenteel betekeniskader meer vinden. Tot nu toe leefden 
we met de gedachte, dat we beschermd werden door een hogere 
macht, door het leven zelf. Maar als we elke houvast kwijtraken, 
gaan we op zoek naar een redelijke, rationele (cognitieve) uitleg. 
We vragen naar het ‘waarom’ (Finding meaning) en die uitleg klopt 
nooit: je krijgt geen rechtvaardiging. Belangrijker is om de betekenis 
te verschuiven naar de waarde van wat verloren is (giving sense). Dit 
kan o.a. via de kracht van rituelen die op gevoelsniveau verder gaan 
(zoals een speciaal dekentje voor een baby, het tekeningboekje …). 
Je opnieuw deel voelen van een groter geheel gebeurt in de 
horizontale dimensie: het zich ‘gedragen’ voelen, houvast vinden en 
in de verticale dimensie: via verdieping en contact met de spirituele 
grond (in al zijn diversiteit: liefde /licht/ cultuur …). Gelovigen 
voelen zich soms afgewezen, ervaren geen bescherming meer, terwijl 
anderen zonder geloofstraditie, juist dán aangeven dat ze ‘naar 
binnen’ willen gaan. 
Het is dus een actieve zoektocht naar betekenis maar ook een 

receptieve tocht via ontmoetingen, ervaringen (ook transcendente), 
een zoektocht naar cohesie (verbinding). Deze ervaringen kunnen 
voorgevoelens zijn, post-mortem presentie (visueel of auditieve 
aanwezigheid). Het is geen kwestie van oproepen en ze zijn téveel 
toeval om toeval te zijn (Nette Falkenburg). De ervaringen zijn 
positief door het geruststellend, troostend, ont-schuldigend en 
bevestigend karakter. 

Op de pechstrook stilvallen en verdiepen is een zoektocht naar wat 
van blijvende waarde en betekenis is.
Tot slot stelt Sindy ons de vraag of we bewust stilstaan bij de 
essentie van het leven, of we open staan voor zingeving en spirituele 
ervaringen als rouwenden hierover vertellen en of we leven met 
ruimte voor het onverwachte (Trees Dehaene – Fara) m.a.w. of we 
ruimte maken om stil te vallen, te verstillen en te luisteren.
We danken Sindy voor de bijzondere en warme manier waarop ze met 
ons stil stond bij verlies en rouw. (verslag door het rouwzorgteam)

SAM’S KLEDINGACTIE
De jaarlijkse inzamelingsactie van Sam’s 
Kledingactie voor Mensen in Nood in Oost 
Zeeuws-Vlaanderen vindt dit voorjaar weer plaats 
op maandag 14 mei.

Sam’s Kledingactie in Udenhout, voorheen was dat 
‘s-Hertogenbosch heeft voor het komend voorjaar, in 
samenwerking met hulporganisatie Mensen in Nood 
van Cordaid, een nieuw doel uitgekozen. De opbrengst 
in 2018 van de ingezamelde kleding gaat voor de helft 
naar een bijzonder project in de Centraal Afrikaanse 
Republiek. Dit is een straatarm land midden in Afrika 
met bijna 5 miljoen inwoners. Het land wordt al jaren 
geteisterd door burgeroorlogen en het is ontwricht 
door aanhoudend geweld. Bijna een miljoen mensen 
is hun huis ontvlucht en leeft als vluchteling. Bijna 
de helft van de bevolking heeft structureel te weinig 
voedsel, tweederde heeft geen toegang tot schoon 
drinkwater en gezondheidszorg. Onder deze zware 
omstandigheden schiet het onderwijs tekort.

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met het 
Ministerie van Onderwijs en lokale partners en kent 
een bijzondere manier van financiering. Hierbij wordt 
geldelijke steun afhankelijk gemaakt van de resultaten 
die bereikt worden. Als een school goed presteert stelt 
het daarmee de financiële ondersteuning veilig.

Doel van het project is het geven van goed onderwijs 
aan kinderen van 6 tot 14 jaar en in het bijzonder 
kinderen die geleden hebben onder het geweld. 
Vaak zijn dit kinderen die terugkeren naar hun 
geboortegebied, nadat ze gevlucht zijn. Meestal 
hebben deze kinderen al meer dan een jaar geen 
onderwijs meer kunnen volgen. Om het onderwijs 
weer op gang te krijgen zorgt Cordaid voor goede 
scholen en schoolmaterialen. Daarnaast biedt Cordaid 
hulp aan de dorpen waar de scholen staan en aan het 
onderwijspersoneel van de scholen.

UITNODIGING
VOORSTELLING ‘Op de pechstrook van het leven… getuigen 
van licht’.
ROUWZORG REGIO 0114 nodigt u uit op 17 april om 20 uur 
in de Truffinozaal van WZC De Blaauwe Hoeve, Truffinoweg 2 
te Hulst.

Na een inleidende powerpointvoorstelling, getuigen 
hulpverlenenden over het ‘licht op de pechstrook van het leven’ 
dat zij ervaren in hun werk. De heer Mulder, burgemeester van 
Hulst, verzorgt het afsluitend woord.

Iedereen is welkom en deelname is gratis, maar gelieve wel in te 
schrijven bij het rouwzorgteam:
Katrien v.d. Wiele 06-41322776 – kvdwiele@zeelandnet.nl
Fien Martinet 0114-364050 – fmartinet@zeelandnet.nl 
Maggie Sandkuijl 0114-315149 – msandkuijl@zeelandnet.nl

Wie zijn 
schouders 

zet onder een 
stukje wereld 

draagt  
nieuw leven. 

arbeidspastoraat 

(Bisdom Breda)
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LIBRIJE EN TERHOLE
Ook in 2018 zal de Librije haar deuren weer openen vanaf 
half mei tot half september. Naast de vaste tentoonstelling 
willen we dit jaar aandacht besteden aan een gesloten kerk. 
Dit jaar staat Terhole in het middelpunt. In 1920 waren 
er grootse plannen voor het bouwen van een kerk, maar 
helaas zorgden financiën er in 1921 voor dat er slechts een 
eenvoudige kerk verrees. Deze werd toegewijd aan Gerardus 
Majella. Het 75-jarig bestaan is gevierd, maar toen was al 
duidelijk dat de kerkgang verminderde. In 2016 is de kerk 
van Terhole aan de eredienst onttrokken.

Als commissie van de Librije willen wij een jaar lang aandacht 
besteden aan deze kerk in de basiliek van Hulst. Er zijn nog 
foto’s, zowel van vroeger als van nu, er is nog een oude film, 
die we hopen te kunnen 
presenteren en er zijn 
ook nog oude kaarten. 
Daarnaast wordt ook 
de geschiedenis belicht. 
Echt interessant om in 
de periode van mei tot 
september de Librije 
op zondagmiddag met 
een bezoekje te vereren. 
Mogelijk staat U zelf 
nog op de foto.

Namens de commissie 
Librije van de basiliek 
van Hulst.

OVERZICHT VIERINGEN PASEN 2018
28 maart   Chrismaviering
19.00 uur:  te Roosendaal in de kerk van de Heilige Joseph 

29 maart  Witte Donderdag
19.00 uur: viering te Hulst

30 maart Goede Vrijdag
15.00 uur:  kruisweg te Hulst 
15.00 uur:  kruisweg te Kloosterzande
15.00 uur:  kruisweg te Clinge
15.00 uur:  kruisweg te Boschkapelle
15.00 uur:  kruisweg te Hengstdijk
15.00 uur:  kruisweg te Kapellebrug
19.00 uur:  regionale viering van Goede Vrijdag te Hulst

31 maart Paaswake
21.00 uur  viering te Hulst

1 april  Hoogfeest van Pasen
9.30 uur:  Kloosterzande
9.30 uur:  Koewacht
11.00 uur:  Hulst
11.00 uur:  Clinge
11.00 uur:  Boschkapelle

2 april  Tweede Paasdag 
11.00 uur:  Hulst

NIEUWS UIT HET BESTUUR: COLLECTIVITEIT DIE ER TOE DOET
Laatst las ik een stuk over solidariteit. 
De tendens anno 2018 is dat solidariteit 
afneemt en het eigen belang toeneemt. 
Solidariteit betekent dat mensen vooral 
solidair blijken te zijn met groepen, waartoe 
zij zelf behoren. Hierin zit ook een vorm 
van eigenbelang, want je kunt je toch maar 
vinden in een voorstel, idee, plan als je hier 
zelf ook mee instemt. In wezen gaat het om 
een gezamenlijk belang versus individueel 
belang. In de huidige maatschappij lijkt het 
meer gebruikelijk te worden om vooral voor 
jezelf op te komen. Het individu staat boven 
de gemeenschap.

Dat zet me aan het denken en ik vraag me 
af hoe ik dat zou omschrijven als het over 
geloof gaat. Is het eigen belang? Mag je het 
solidariteit noemen of overstijgt het geloof 
de solidariteit? Spreken we van collectiviteit? 
Spreken we van een gedeeld belang?
Lastig hoor. Weet u het? Hebt u er een idee 
over? Hoe omschrijft u het? Er is al zoveel 
over gesproken en toch geloven we! Het blijft 
voor iedereen een moeilijk te beantwoorden 
vraag. En toch….. we geloven. 

De geschiedenis leert ons, dat het geloof 
vooral uitgedragen werd van de plaatselijke 
kerk, bij je ouders thuis, vanuit de school, 

het patronaatsgebouw etc. In de kerk werd 
de eucharistie gevierd. Eucharistie is leven. 
De tekenen van de eucharistie, solidariteit, 
eenheid, broederschap, verzoening, 
nederigheid, liefde en vrede moeten gestalte 
krijgen in het dagelijks leven.
Zo komen we ook nu nog op vele plaatsen 
samen. Het is niet altijd in de kerk. We gaan 
ook naar gemeenschapscentra, we gaan naar 
een gebouw waar we samen kunnen komen 
of we gaan fietsen en bidden onderweg om 
samen in geloof te zijn en met elkaar te 
praten.

Zo is dat in Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Ook 
praktisch zijn we druk doende. Immers, 
op het moment van schrijven, zijn we nog 
druk in onderhandelingen over de gesloten 
kerken. Het interieur van de gesloten kerken 
wordt elders ondergebracht. Ook hierover 
wordt u in de komende tijd geïnformeerd.
De parochiekern Boschkapelle en Stoppeldijk 
gaan samen in parochiekern Vogelwaarde. 
De parochiekern Vogelwaarde vormt samen 
met Hengstdijk cluster West. Zoals u weet 
zijn er koren samengegaan. Denk hierbij aan 
de koren van Stoppeldijk en Boschkapelle. 
De clusters hebben ook weer hun 
vrijwilligersavond gehouden. Er zijn mensen 
van wie we afscheid hebben genomen maar 

er zijn ook nieuwe vrijwilligers gekomen. U 
leest er ongetwijfeld over elders in dit blad. 
Ook praktisch worden er zaken aangepakt. 
Er moet geschilderd worden, zoals in de 
basiliek, er moet een schoorsteen opgeknapt 
worden in de pastorie van St Jansteen, er 
komt een toilet en keukentje in de kapel van 
Kapellebrug, de boom die in Boschkapelle in 
de dakgoot groeit moet er nodig uitgehaald 
worden en zo kunnen we nog wel even 
doorgaan. 

Veel zaken worden in  het bestuur besproken 
en elke keer is het weer een race tegen de 
klok. Misschien duurt de voortgang in uw 
ogen lang, te lang, maar het komt in orde.

Waar vinden we de motivatie om ons in te 
blijven zetten voor het geloof? Immers, heel 
vaak komt de vraag boven: hoe dan, waarin, 
waar kunnen we dat vinden, toon het ons. 
En dat is nu juist het moeilijke van geloven. 
Nog steeds geloven we met heel veel mensen. 
Het geeft ons identiteit. We zijn hierin 
solidair met elkaar. 

Cecile van Tiggelen, 
vicevoorzitter HMSdZ Hulst
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CARITAS NOODFONDS
activering werkzaamheden
Bestaansgrond van Caritas is het helpen van 
medemensen in moeilijke omstandigheden. 
Vandaar dat er d.m.v. incidentele, kleine 
bijdragen (maar veel meer door een 
fatsoenlijke doorverwijzing naar een 
adequate zorgverlener) hulp geboden kan 
worden in acute situaties. De aansturing 
voor het gebruik van middelen uit het 
noodfonds wordt geregeld in samenwerking 
met het professionele maatschappelijke veld, 
dat hier binnen bepaalde normeringen en 
zonder de privacyregels te verbreken, gebruik 
van kan maken. Een jaarlijkse evaluatie 
hiervan door Caritas, maakt dat de kennis 
voor het bereiken van de juiste doelgroep op 
orde kan blijven. Door het verschralen van 
het sociale vangnet zal deze ondersteuning 
in de toekomst van groot belang blijven. 
Vragen over het Noodfonds kunnen altijd 
gesteld worden via caritas@rk-kerk-ozvl.nl.

SchuldHulpMaatje van start – oproep tot 
bestuursleden en gezinscoaches.
Zoals u wellicht uit de pers vernomen hebt 
is bovengenoemd landelijk project voor 
gezinnen en personen met schuldproblematiek 

ook in Hulst opgestart door de gezamenlijke 
kerken. Een platform van drie personen is 
inmiddels begonnen met de zoektocht naar 
bestuursleden en vrijwilligers om daarna 
een stichting op te zetten met de benodigde 
statuten en beleidsplannen. Ook duidelijke 
afspraken met het maatschappelijk veld 
(Gemeente Hulst/Hulst voor Elkaar e.a.) 
worden momenteel in de steigers gezet. 
Ondersteuning hierin gebeurt door de 
Landelijke Vereniging SchuldHulpMaatje, 
die voor de toekomstige gezinscoaches een 
uitgebreide scholing verzorgt. Bij interesse 
voor of vragen over dit nuttige sociale werk 
kunt u mailen naar althmare@zeelandnet.nl.

Ondersteuning aan de Zonnebloem 
binnen onze parochie.
Als  vaste contribuant van alle Zonnebloem 
afdelingen willen we onze dank uitspreken 
voor alle vrijwilligers, die jaar in jaar uit zich 
inzetten om voor zieken en gehandicapten 
allerlei soorten georganiseerde activiteiten 
mogelijk te maken. Aandacht voor elkaar op 
een ongedwongen manier is voor iedereen 
inspirerend en maakt dat deelnemers dit 
lang vol willen houden. Helaas slaat ook hier 

de generatiekloof toe en is de aanwas van 
vrijwilligers niet gegarandeerd. Als u dus een 
inspirerende invulling van vrijetijd zoekt, is 
dit zeker aan te bevelen.

Een rouwkast in de Babbelaar. 
Rouwzorg bij Tragelzorg.
De bewoners en cliënten van Tragelzorg 
worden steeds ouder en worden dan ook 
steeds vaker bewust geconfronteerd met het 
overlijden van medebewoners. Om op een 
goede manier rond rouw te kunnen werken 
op ieder niveau, was er een grote vraag 
naar aangepast materiaal. Door de bijdrage 
van Caritas is er op de Babbelaar in Clinge 
nu een heuse rouwkast. Daar is materiaal 
voorhanden is om met mensen met een 
beperking op een goede manier te praten, 
te doen, te voelen… rond rouw, afscheid 
en verdriet. De rouwkast wordt plechtig 
onthuld op woensdag 31 maart. Dankzij 
uw bijdrage aan de caritascollecte in de kerk 
voor ‘eigen noden’ is dit mogelijk gemaakt. 

DANK!

SB26162

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

Contact?
Kloosterzande
Tel. 0114 - 69 02 31

Halsteren
Tel. 0164 - 23 40 43

Middelburg
Tel. 0118 - 64 25 17

info@deschrijver.nl
www.deschrijver.nl

SB44172

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

www.wesemael.nl

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

gewasbescherming, 
zaaizaden, meststoffen 

en toebehoren.

Specialisten in 

Maar ook voor de 
particulier staan wij klaar 
met professioneel advies

voor alles in en om uw tuin.

Wij zijn uw ideale partner

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

www.wesemael.nl

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

gewasbescherming, 
zaaizaden, meststoffen 

en toebehoren.

Specialisten in 

Maar ook voor de 
particulier staan wij klaar 
met professioneel advies

voor alles in en om uw tuin.

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.

SB44171

‘’Het leven blijft een 
vreemd raadsel.’’

Henning Mankell  
in het boek De witte leeuw 
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LAAT EEN BEPERKING GEEN BEPERKING ZIJN VOOR EEN 
MENSWAARDIGE TOEKOMST

Iedere maand komen AMREF artsen 4 
dagen langs om de aanwezige kinderen 
(zo’n 30 kinderen op een dag) te opereren 
in het ziekenhuis op het centrum. De 
gespecialiseerde dokters voeren plastische 
en orthopedische operaties uit. De 
revalidatiemiddelen, zoals beugels, schoenen, 
krukken, worden in het centrum zelf 
gemaakt. De kinderen gaan zoveel mogelijk 
naar omliggende scholen. Er is ook speciaal 
onderwijs op de naastgelegen school.
Kinderen met een meervoudige beperking, 
vaak lichamelijk en verstandelijk, verblijven 
in de ‘medical group’. In Nederland is dit te 
vergelijken met een gezinsvervangend tehuis. 
Deze kinderen hebben intensieve verzorging 
nodig, iets wat thuis meestal niet gegeven 
kan worden.

Er zijn ook kinderen die thuis wonen, maar 
naar het centrum komen om te revalideren, 
geopereerd te worden of er een opleiding 
volgen. Het Nyabondo Centrum biedt 
praktijkgericht onderwijs voor jongens en 
meisjes vanaf 18 jaar. Deze opleidingen/
trainingen zijn afgestemd op hun beperking 
en leert hen onder andere breien en naaien, 
koken, computeren, kappen en knippen 
of biedt workshops voor maken van 
instrumenten, kaarten of typisch Keniaanse 
souvenirs. Sommige artikelen worden 
door het centrum verkocht. Door deze 
opleidingen krijgen de kinderen een beter 
toekomstperspectief.
Het centrum is geheel afhankelijk van giften. 
De overheid draagt niets bij. Van de ouders 
wordt een bijdrage gevraagd, maar de meeste 
ouders kunnen dat niet betalen.

Kinderen en mensen met een beperking 
in Kenia
Nog steeds hebben kinderen en volwassenen 
met een beperking het heel erg moeilijk 
in de Keniaanse samenleving. Beperkingen 
worden nog te vaak gezien als een straf 

van God en kinderen worden daarom nog 
te vaak weggestopt of zomaar aan hun lot 
over gelaten. De zusters bieden de kinderen 
een zo stabiel mogelijke basis zodat ze 
kunnen uitgroeien tot zelfstandige, krachtige 
volwassenen. Ze zorgen voor de nodige 
operaties en een gedegen onderwijs. 

Doelstellingen van het Nyabondo 
Rehabilitation Centre
Het mogelijk maken van corrigerende 
operaties bij misvormingen, zoals gespleten 
gehemelte, klompvoet... met als doel de 
kinderen zoveel mogelijk ‘functionaliteit’ en 
‘mobiliteit’ te bieden. Verbetering van de 
mobiliteit door het ontwerpen en maken van 
betaalbare protheses en andere hulpmiddelen 
(krukken, braces,..). Kinderen met een 
mentale beperking een echte plek te geven 
in de maatschappij als volwaardige mensen.
Het ondersteunen en mogelijk maken van 
een beroepsopleiding zodat de kinderen 
kansen krijgen voor een goede toekomst en 
een grotere eigenwaarde en zelfstandigheid.
Opkomen voor en stimuleren van 
wetswijzigingen, die het welzijn kinderen en 
volwassenen ten goede komen.

Waar willen wij helpen? Waarom dit project?
Het doel van ons Vastenactieproject 2018 is 
om de nodige apparatuur en hulpmiddelen 
aan te kopen zodat de zusters en de helpende 
Flying doctors hun werk nog beter kunnen 
uitvoeren. Nu wordt namelijk gebruik 
gemaakt van tweedehandsmateriaal, dat 
soms te wensen overlaat. We willen graag 
ons steentje bijdragen aan de duurzaamheid 

van hun activiteiten. Het uiteindelijke doel 
is natuurlijk zoveel mogelijk kinderen een 
goede, menswaardige toekomst te bieden.
Door onze bijdrage willen we de zusters een 
steun in de rug bieden, zodat zij hun werk 
kunnen blijven voortzetten op een zo’n 
kwalitatief mogelijke manier. Hoe beter de 
kwaliteit van de gebruikte materialen, hoe 
makkelijker de zusters en de dokters kunnen 
werken en hoe meer kinderen ze kunnen 
helpen.

Uw bijdrage wordt gevraagd voor:
- Microscoop (Olympus X 31)
- Operatiezaal lamp
- Aangepaste schoenen (Polio-patiënten)
- Een suctie-machine
- Watertanks
- Een steriliseermachine (Autoclaaf )

U kunt uw bijdrage overmaken o.v.v. 400405 op
IBAN: NL80 RABO 0172 460 638 www.rk-kerk-ozvl.nl
IBAN: NL21 INGB 000 000 5850 www.vastenactie.nl
Het vermelden van het projectnummer is belangrijk. Zo komt het geld op de juiste 
plek terecht.

Vastenactie 2018
Nyabondo Rehabilitation Centre
In het westen van Kenia, een uur rijden ten zuiden van Kisumu en dichtbij het Victoriameer, ligt het dorpje Nyabondo. Hier is het “Nyabondo 
Rehabilitation Centre” gevestigd. In de beginjaren verzorgde het centrum veel poliopatiënten, maar na een landelijke inentingsactie was 
dat niet meer nodig. Nu verblijven er kinderen met een aangeboren beperking, maar ook kinderen die bijvoorbeeld door een ongeluk 
gehandicapt raken. Tijdens hun verblijf wordt er gezorgd voor onderwijs, gezondheid en revalidatie.
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CLUSTER MIDDEN Hulst

JUBILARISSEN  
PAROCHIEKERN H.WILLIBRORDUS HULST 
Tijdens een gezellige bijeenkomst op donderdag 23 november 2017, 
werd een aantal lustrum vierende vrijwilligers uit de parochiekern 
Hulst in het zonnetje gezet. Onder dank voor hun inzet werd 
de volgende jubilarissen hulde gebracht:  Ria Segers-Rottier;(5)  
Walter Ferket;(10) Marianne Dhaens;(10) Ria Jacobs;(10) – Irene 
van Waterschoot;(15) Lidy Hesseling;(20) Anja Stals;(30) Roos 
Voermans;(30) en Annemiek Sanders (45). Dank aan alle aan-en 
afwezige jubilarissen voor hun inzet! 
De cijfers tussen haakjes geven een beeld van het aantal jaren waarin 
betreffende persoon als vrijwilliger in de parochiekern werkzaam is. 

AFSCHEID VAN VRIJWILLIGERS
In 2017 werd door een aantal mensen te kennen gegeven dat zij, hun 
veelal langdurige periode van vrijwilligerswerk, wilden beëindigen. 
Als dank voor hun jarenlange inzet op velerlei terreinen in het 
samen kerk-zijn, werd hen op donderdag 30 november 2017 een 
afscheidsbijeenkomst op de pastorie aangeboden. In een gezellige sfeer 
werd de aanwezigen dank gebracht. Tijdens deze bijeenkomst werd 
afscheid genomen van: mevr. Ch. Janssen-v.d. Veeken (stuurgroep 
vastenactie) mevr. R. de Maat (bezorger Kerkkoerier)  mevr. C. de 
Cock-Verver (bezorger Kerkkoerier/medewerker secretariaat Hulst) 
mevr. M. De Beleir (ziekenbezoek Zorgsaam/toezichthouder Librije)  
mevr. M. Hermans (werkgroep Liturgie / Geloven Nu / koster / 
uitvaart acoliet / voorganger bij uitvaarten / secretariaat) de heer S. 
Baart (distribiteur Kerkkoerier) 

DANK-JE-WEL-AVOND 20-01-2018 
Zaterdag 20 januari 2018 was het weer de jaarlijkse dank-je-wel-
avond voor vrijwilligers van de parochiekern Hulst en vrijwilligers 
van regionale werkgroepen van de parochie H. Maria Sterre der Zee. 
De avond werd begonnen met een sfeervolle viering in de basiliek 
met als thema: “Passage van de liefde.” Een sfeervol samenzijn rond 
woorden met een boodschap; liefde, medeleven, compassie, licht zijn 
voor elkaar. “Geef het licht 
van de liefde door, iedereen 
mag het aansteken.” Dank aan 
de voorganger, pastor Katrien 
Van de Wiele. Vervolgens 
werd het feest voortgezet 
in De Lieve waar ca. 100 
vrijwilligers een gezellige 
avond werd aangeboden.

Onder het genot van een 
drankje en een hapje, was er 
gelegenheid om met elkaar in 
gesprek te gaan. Tussentijds 
kon men genieten van het 
optreden van kleinkunstenaar 
en orgelman Herman Arends. Dank aan deze talentvolle artiest uit 
het land van Hulst! Volgens goed gebruik vond ook nu weer de 
verloting plaats van de fel begeerde Paaskaars (2016) plaats. De heer 
Jan Nout was de gelukkige winnaar! De opbrengst van de verloting 
bedroeg maar liefst 192,00 euro en is bestemd voor de aankoop van 
een nieuwe Paaskaars (Pasen 2018). De stuurgroep vrijwilligersbeleid 
blikt terug op een geslaagd feest.   

DANK U, DANK JULLIE WEL! 
Beste mensen, ook voor mij is de tijd gekomen om te gaan. 10 Jaar 
mocht ik met velen in een gezellige sfeer samenwerken. Dank aan 
de stuurgroep vrijwilligersbeleid met wie ik samen mocht werken 
aan een opzet van de registratie van vrijwilligers, vrijwilligers- en 
waarderingsbeleid voor vrijwilligers van de parochiekern Hulst. Dank 
ook aan de diverse werkgroepen, contactpersonen van werkgroepen, 
vrienden van de basiliek en ieder met wie ik persoonlijk in een open 
sfeer en goed overleg mocht samenwerken. Heel veel dank aan ieder 
voor het in mij gestelde vertrouwen. Moge het u allen persoonlijk, 
alsook allen die u dierbaar zijn, goed gaan. Tijdens de dank-je-wel-
avond 20 januari 2018 is mij namens de parochie Hulst het boek 
“Waterdrager”(teksten Omer Gielliet) ten afscheid aangeboden. Een 
aanrader! Graag wil ik afsluiten met een tekst uit “Waterdrager” 
(pagina 13) “De Zon.”

DE ZON
Dag zon

Zonder jou
Ben ik oud en koud

Je straalt zo groots en
Warm O

Zo onuitsprekelijk diep
In mijn hart

Is het Lichtbeeld van je NAAM.

Zon en licht wens ik u allen.
Zon en licht voor elkaar!

 Nelly Janssen – de Kooning



Kerkkoerier - 9

CLUSTER OOST Clinge • Graauw • Nieuw-Namen

BEGRAAFPLAATS-
BEHEERDER GEEFT STOKJE 

DOOR…
Na 10 jaar het kerkhof in Clinge beheerd te hebben, 
vindt Danny de Loos het tijd om deze vrijwilligerstaak 
door te geven. Hij gaf afgelopen november aan de 
parochiekerncommissie door hiermee te willen stoppen 
en dit uiterlijk per 1 juni 2018. En al is het moeilijk 
om nieuwe vrijwillig(st)ers aan te trekken, na wat rond 
vragen kreeg het bestuur al snel een positieve reactie 
van Rudy Bracke die zich hiervoor wil inzetten.

Rudy is geboren en getogen in Clinge en kent bijgevolg 
heel wat mensen uit Clinge en omstreken; wat een 
pluspunt is voor deze functie. Hij is woonachtig in 
de ’s Gravenstraat 164 en is beroepshalve bekend met 
administratief werk. Samen met Danny neemt hij 
stapsgewijs alle taken over zodat hij per 1 maart er klaar 
voor is alleen verder te werken. Uiteraard is Danny 
steeds bereid om, waar nodig, hulp of advies te geven. 
We wensen Rudy heel veel succes in zijn nieuwe functie 
als begraafplaatsbeheerder en danken uiteraard Danny 
voor zijn punctuele werkwijze de afgelopen tien jaar.

Annemie de Loos-Brijs

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

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
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NIEUWJAARSRECEPTIE NIEUW NAMEN
Zoals ieder jaar werden alle vrijwilligers 
van de parochie van Nieuw Namen 
getrakteerd op een nieuwjaarsborrel. 
Met een hapje en een drankje wil het 
bestuur waardering uitspreken voor de 
inzet voor de kerk. Zonder de inzet van 
die vrijwilligers zou het niet mogelijk zijn 
om vieringen te houden in een schone 
kerk, aangekleed met bloemen, in sfeer 
met de kerststal, iedere keer opgeluisterd 

door gezangen 
en compleet 
gemaakt met 
gebeden en 
lezingen.

Nogmaals 
dank en 
hopelijk 

kunnen we 
nog lang 
beroep op 

jullie doen!

BLOEMEN VOOR  
RIA PAUWELS-SCHUDDINGS

Na jaren trouw lid te zijn geweest van de 
pkc van Nieuw-Namen heeft Ria besloten 
haar functie neer te leggen. Ria was een zeer 
bezige bij voor de kerk van Nieuw Namen. 
Zij verzorgde veel administratieve taken en 
was voor veel andere klussen inzetbaar.
Gelukkig is het geen definitief afscheid, 
zij heeft beloofd de pkc blijven bijstaan en 
helpen waar nodig. Op de nieuwjaarsreceptie 
mocht  Ria welverdiende bloemen in 
ontvangst nemen.

Ria bedankt voor alles!
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PRACHTIG EIND VAN HET JAAR MET  
“KUNST BIJ KAARSLICHT” EN DE GEZINSKERSTVIERING

Voor de vijfde keer al organiseerde de 
Basisschool Heidepoort in samenwerking 
met de Heikantse Kunstkring “Kunst bij 
Kaarslicht” in de periode voor Kerstmis. 
Deze keer op 20 december. Het is een 
formule waarbij de kinderen actief zijn en 
ook kerstliedjes zingen. De begeleiding werd 
gedaan door enkele muzikanten. Daarnaast 
was ook de Heikantse fanfare weer present.

Het gebeuren werd omlijst met kunst, 
van lokale kunstenaars die hun werk 
presenteerden. Ceramiek, schilderen, 
beelden, alles werd verlicht met kaarsjes. 
Ook de kinderen lieten zich daarbij van 
hun creatieve kant zien. Het thema was 
“Imagine” en dat werd op verschillende 
manieren uitgewerkt. 

De kinderen van de Heidepoort gaven een 
leuk optreden weg. (zie foto) Het hele 
middenschip van de kerk zat vol. Daarbij 
uiteraard een heleboel aandachtig luisterende 
en trotse ouders en opa’s en oma’s.  Aan het 
eind klonk een welverdiend applaus, ook voor 
de fanfare. ( tegenwoordig Muziekvereniging 
Heikant genaamd)  Na afloop was er koffie 
en zo met iets lekkers. De opbrengst van dit 
gebeuren ging naar stichting Mascura.

Op 24 december was er het hoogtepunt van 
het Heikantse kerkelijk jaar, namelijk de  
gezinskerstviering. (Heikant kent niet zo veel 
vieringen meer vanwege de nieuwe functie 
als “kapel”.) De dienst begon om 19.00 uur. 
Met als voorgangster Katrien van de Wiele 
werd het een hele fijne viering. Er waren 
veel mensen in de kerk, volgens de koster wel 
250, dus nog iets drukker dan vorig jaar.  En 
daarbij gelukkig toch ook een groot aantal 
kinderen, waaronder ook een aantal uit St 
Jansteen. Want het zijn de kinderen die de 
kerk van de toekomst gestalte zullen moeten 
geven. Ook nu weer was de fanfare van de 
partij, zowel apart als ter ondersteuning van 
de samenzang. (zie foto’s) 

De kinderen vertelden het kerstverhaal 
en hielpen de pastor waar mogelijk. 
Zoals altijd werd de kerstviering ook nu 
besloten met “Stille nacht”, dat blijft altijd 
indrukwekkend. Heikant mag blij zijn met 
twee van deze activiteiten rondom Kerst, en 
allebei nog drukbezocht ook! 

Wat hadden we in Heikant in 2017 nog 
meer in de kerk? Naast een niet al te 
drukke maar altijd sfeervolle viering op 
de vierde donderdagmorgen van de maand 

(in de Teresiakapel) kenden we in Heikant 
in 2017 enkele uitvaarten en een aantal 
dopen. Ook was er een terugkomviering 
(“Schelpenviering”) voor de dopelingen 
van 2016 met hun familie. En natuurlijk 
de Dienst voor de Overledenen en 
de Teresiabeeweg, beide in oktober. Op 

zondagochtend gaat een aantal parochianen 
elders ter kerke, de meeste op Koewacht. 
Alles bij elkaar vinden we dat geen slecht 
resultaat voor de Heikantse parochiekern 
met zijn “kapel”.

K.M.

CLUSTER ZUID Heikant • Koewacht • St. Jansteen

Ook nu weer was de fanfare van de partij, zowel apart als ter 
ondersteuning van de samenzang.
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KINDJEWIEGEN, EEN KERK VOL JONG LEVEN
Ook dit jaar was het kindjewiegen in 
Koewacht weer een groot succes. Een dag 
eerder hebben de kinderen de bewoners 
van het bejaardentehuis in Koewacht al 
een voorproefje gegeven, hetgeen zeer 
gewaardeerd werd.
Behalve de vele papa’s en mama’s, opa’s en 
oma’s was het toch vooral een feest voor alle 
kinderen. De kinderen luisterden aandachtig 
naar het kerstverhaal en de liedjes, gezongen 
door de 16 kinderen die samen de levende 
kerststal vormden. Vol overgave zongen ze en 
vertolkten hun rol. Ook de kleine Jezus deed 
het perfect. Die sliep lekker door tussen al 
het gebel. Want het belgetingel bij het Liedje 
‘klink klokje klingelingeling’ overstemde de 
kinderstemmen. Dat veel kinderen ieder 

jaar weer komen merkte dirigente Gonnie 
de Ruiter, want enkele kinderen zongen ook 
alle liedjes mee. Ook mochten alle aanwezige 
kinderen een kaarsje wegbrengen naar de 
kapel, om stil te staan bij alle dierbaren die 
we missen bij dit feest. “Volgend jaar gaan 
we kijken of we de Belgische Zonnebloem 
toch nog meer hierbij kunnen betrekken” 
heeft Willeke Dekker voorgesteld. Steeds 
meer Belgische gezinnen weten namelijk de 
weg naar de Nederlandse kerk te vinden. Erg 
leuk. Daarom zal de werkgroep Kinderkerk 
ook met Palmpasen weer e.e.a. organiseren 
en hopen ze weer op een mooie opkomst

G.de R.

TEERAVOND  
SINT-CECILIAKOOR 

KOEWACHT

Op zaterdag 18 november 2017 werd 
de traditionele teeravond van het Sint-
Ceciliakoor gehouden in restaurant ’t 
Hoekske te Koewacht. De opkomst was 
goed. Deze avond was gekozen voor 
een diner in buffetvorm. Het smaakte 
prima en de sfeer was opperbest. Tilly 
Coppieters-Pieters werd speciaal in het 
zonnetje gezet, omdat zij 10 jaar lid 
van ons koor is. We hopen dat ze nog 
jarenlang lid blijft. Ook werd stilgestaan 
bij het overlijden van ons trouwe lid 
mevr. Agnes Ducheine- Kouijzer, die 
op 22 juni 2017 is overleden. Gerarda 
Baert-van Pamelen en Wilfried Thoen 
verrasten ons nog met een gedicht en 
een sketchje en traditiegetrouw was er 
weer een loterij met mooie prijzen. Al 
met al een mooie en gezellige avond.
(J.S.)

Kindje wiegen Kerststal in de kerk

Kerst in de Lange Akkers

OPNAMES KRUISWEG KOEWACHT

In de periode 26 t/m 29 januari 2018 is een 
opnamenteam van EWTN (Eternal Word Television 
Network) te gast geweest bij het bisdom Breda. 
EWTN is het grootste katholieke netwerk ter 
wereld dat in verschillende talen uitzendt over alle 
continenten (zie: www.ewtn.de). Het Duitstalige 
team uit Keulen (EWTN – katholisches TV) 
heeft eerst enkele dagen opnames gemaakt van 
bisschop dr. Jan Liesen met zijn uitleg van het 
Marcus-evangelie en de lijdensweg van Christus. 
Deze opnames zullen in dertien delen worden 
uitgezonden.

Ter ondersteuning van de uitleg van bisschop Liesen 
zijn op 29 januari gedurende meer dan drie uren 
tv- en foto-opnames gemaakt van de kruisweg in de 
kerk van Koewacht.

Bij het indienen van deze bijdrage voor de 
Kerkkoerier was nog niet bekend vanaf wanneer de 
uitzendingen op internet beschikbaar zullen zijn.

(W.V.))
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POORT VAN DE VREDE
In 2016 bij het jaar van barmhartigheid 
kreeg de basiliek in Hulst een blauwe poort. 
Kleurrijke posters gaven uitleg aan het wat 
onbekende begrip barmhartigheid. Na 
afloop van het jaar was er discussie: de poort 
moet weg – de poort moet blijven. Die 
discussie geeft een van de bedoelingen van 
de poort juist weer: prikkelen tot opmerking 
en tegenwerping. 

Tegenstanders argumenteren dat de basiliek 
zelf, de ramen en de beelden voldoende te 
vertellen hebben. Zo ’n anders gevormde 
poort doet maar afbreuk aan de historie. 
Daar tegenover staat dat een louter 
historische kerk mogelijk tekort doet 
aan de meer eigentijds georiënteerde of 
zoekende personen. Het interieur 
van de basiliek is in vele jaren bijeen 
gebracht en geeft  uitdrukking aan 
wat er leefde in de gemeenschappen 
van de verschillende perioden van 
toen. Levende kerkgemeenschappen 
laten in het heden sporen na in 
hun kerk: doopschelpen, kruisjes 
na overlijden en huwelijk, boeken 
met voorbeden, altijd brandende 
kaarsen, gebedenbomen van eerste 
communicanten en vormelingen, 
panelen van de kerkgeschiedenis of 
elementen vanuit werkgroepen kerk 
en samenleving. Juist de sporen van 
de levende gemeenschap maakt een 
bezoek aan een vreemde kerk tot 
een ontmoeting met gelijkgezinden. 

De poort is gebleven. In het voorjaar van 
2017 zijn de teksten rond de barmhartigheid  
vervangen door bloemrijke panelen, die 
tijdens de parochiedag door meerdere 
personen zijn geschilderd. Zij wensten 
ieder een goede zomer toe.  In de weken 
voor Kerstmis zijn er nieuwe platen aan 
de voorzijde opgezet, na nieuwjaar is ook 
de binnenzijde van de poort van nieuwe 
platen voorzien. Leidraad voor de huidige 
reeks posters was de tekst in de brief van 
Jakobus: “Al het goede komt van boven.” 
Jakobus was een directe volgeling van Jezus, 
een enthousiast christen van het eerste uur.  
Het goede is overal te vinden; in ieder 
mens, in iedere gemeenschap is iets goeds 
aan te wijzen. Op de binnenzijde van de 

poort is van bijna alle kernen in de parochie 
een afbeelding geplaatst met daarbij iets 
goeds dat daar ter plaatse leeft. Aan de 
voorzijde is het goede uitgewerkt in enkele 
algemene gedachten of gedichten. De 
poort blijkt een geschikt hulpmiddel in het 
onderricht aan jongeren en vormelingen. 
Aansluitend bij de loop van het kerkelijk 
jaar zullen de platen steeds deels of geheel 
vernieuwd worden. Op dit moment wordt 
dat werk gedaan door een kleine werkgroep, 
bestaande uit mevrouw Lieve van de Vijver 
en ondergetekende. Waarschijnlijk zijn er 
in de parochie nog veel meer mensen die 
iets moois of passends kunnen maken. Dat 
mag altijd, de poort is van de gemeenschap. 
Azuurblauw of hemelsblauw staat voor 

vrijheid, vrijheid van leven en 
geloven, vrijheid van denken. En 
dat is een groot goed. Dit blauw 
is ook de kleur van de toekomst, 
en bovenal is het de kleur van 
de vrede. Daarom ook is Maria 
- de koningin van de vrede - 
vaak met deze kleur afgebeeld. 
Als mensen elkaar vrijheid gunnen 
ontstaat er vrede en krijgt de 
toekomst een kans. Met deze poort 
hopen we de zoekende en vragende 
medemens een hand te reiken en de 
parochie af en toe eens te prikkelen.

Alle goeds voor u allen.

Omer Calle.

NIEUWJAARSBIJEENKOMST  
VRIJWILLIGERS KERK KOEWACHT

Op donderdag 4 januari waren de 
vrijwilligers van de kerk van Koewacht 
traditiegetrouw uitgenodigd door de 
parochiekerncommissie (pkc) voor de 
nieuwjaarsbijeenkomst.

Jo Smet bedankte alle vrijwilligers en 
onderstreepte nog een keer het belang 
van deze groep voor de parochiekern en 
de kerk: zonder vrijwilligers kan al het 
werk niet worden gedaan. Ook bedankte 
hij Christian Verschraegen-de Waele die 
na 14 jaar in eerst het Parochiebestuur 
en later de pkc Koewacht actief te 
zijn geweest, het wat kalmer aan gaat 
doen. Zij blijft nog wel actief in de pkc, 
maar zal niet meer deelnemen aan de 
vergaderingen. Verder blijft zij ook andere 
vrijwilligerswerkzaamheden doen. Met een 
mooie bos bloemen deed zij een stapje 
terug.

Jos van Damme, voorzitter van cluster 
zuid (Sint Jansteen, Heikant en 
Koewacht), benadrukte in zijn toespraak 
het belang van de vrijwilligers en de 
samenwerking die noodzakelijk is tussen 
de kernen.

De aanwezigheid van pastoor Wiel 
Wiertz werd door de vrijwilligers zeer op 
prijs gesteld en gezien als een vorm van 
waardering voor hun werk.
Onder het genot van een kopje koffie en 
een drankje kon nog wat worden gekletst, 
werd de Paaskaars verloot en gekeken 
naar foto’s van allerlei activiteiten die in 
2017 hebben plaatsgevonden.

En natuurlijk wordt er in 2018 weer 
helemaal gerekend op de inzet van de 
vrijwilligers.(W.V). 
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Na het grote succes van Kindjewiegen willen we alle kinderen weer uitnodigen 
in de kerk om Palmpasen te vieren.
We horen wat Palmpasen is en gaan palmpaasstokken versieren voor zieke en 
eenzame mensen. Natuurlijk gaat/kan je papa, mama, opa of oma meehelpen.
De stokken brengen we naar de Lange Akkers. (of misschien heb je zelf een 
zieke opa of oma)

Wanneer: Zaterdag 24 maart 2018
Tijd: 15.30 – 17.00

Waar: RK Kerk Koewacht (NL)

Kosten: €1,50 per kind (voor materiaal)

Als je je vooraf opgeeft staat er een eigen Palmpaasstok voor je klaar 
(en kunnen wij inschatten hoeveel brood e.d. we moeten kopen)

Doe je mee? 
Stuur een mail naar gdr@zeelandnet.nl of WhatsApp naar 06-10733820

CLUSTER WEST Boschkapelle • Hengstdijk • Stoppeldijk

OMER GIELLIET OVER GELOVEN
Geloven is voor Omer opstaan, in verzet 
komen tegen misstanden. Anders is geloven 
voor hem allemaal flauwekul, de mensen  
een beetje bezighouden. Geloven is voor 
Omer ook: “Je hart geven”. We zeggen in de 
kerk, credo, ik geloof. Maar credo is afgeleid 
van ‘cor do’, ik geef mijn hart.”

“Natuurlijk heb ik ook momenten van 
twijfel gekend over het bestaan van God. Als 
je ziet wat er allemaal voor ellende is in de 
wereld! Maar als je terugkijkt op de dingen 
die je hebt meegemaakt en het houvast die je 
er aan hebt gehad, dan geloof je weer. Dan 

zie je God weer lopen. Zo riep ik naar een 
jongetje van zeven tijdens een viering in de 
kerk: Hou je van je ouders?” “Ja” zei dat joch. 
“Spring dan van het altaar naar je ouders toe, 
als je van ze houdt” zei ik… Dat deed hij 
recht in de armen van zijn vader. Kijk dat is 
nu geloven. Je doet iets en je weet niet waar 
je uitkomt. Toch geef je jezelf. Geloven doe 
je niet in je eentje, het is een kwestie van het 
samen doen. Het is eigenlijk een wonder: 
geloven kan mensen bevrijden. Maar het 
geloof lijkt soms weg. Dat is niet zo. ‘t Is 
ermee als met een bloem. Die behoudt ook 
‘s nachts haar kleur. Maar je ziet het niet. 

Ook is de kelk gesloten. Alleen als het licht 
er weer is, gaat deze open en zie je de kleur. 
Wie geeft dat licht? Jezus zei: “U bent het” . 
...Ieder Christen moet - volgens Jezus -licht 
zijn voor een bloem in het duister. Kinderen 
zijn dat vanzelf. Grote mensen eigenlijk 
alleen als ze zelf door het duister zijn gegaan. 
Wie daar niets van weet - weet nog zo goed 
als niets van het leven. Want zo is het leven! “ 

Uit: Omer Gielliet in beeld.



14 - Kerkkoerier

BESTUREN IN DE PAROCHIEKERNCOMMISSIE (PKC)
Besturen in deze tijd is niet gemakkelijk. 
Op Lamswaarde waren we al een hele poos 
nog maar met zijn drieën over in de pkc. 
Op Kloosterzande waren ook nog maar 
drie leden en in Terhole was er helemaal 
geen pkc meer. Eind 2016 hebben we eens 
voorzichtig geprobeerd om met de drie 
pkc’s te overleggen of we niet beter zouden 
gaan samenwerken. We hadden allemaal al 
zo lang gezocht naar nieuwe bestuursleden, 
maar niet gevonden. Vanaf januari 2017 zijn 
we begonnen met samen te vergaderen en 
hebben we de taken verdeeld. Na nu ruim 
een jaar te hebben samengewerkt is het 
prettig, om de taken te delen en samen te 
kunnen overleggen. Ook voor het contact 
met het parochiebestuur is het fijn om op één 
lijn te zitten. De verantwoording om onze 

parochiekernen actief en het kerkgebouw 
op orde te houden is niet eenvoudig, maar 
door samen te werken wel iets gemakkelijker 
en gezelliger. Natuurlijk kunnen we nog 
een paar kerncommissieleden gebruiken. 
Zeker voor Terhole zou het prettig zijn 
als er vanuit die kern iemand 
zitting zou hebben in de pkc.
Aanmelden kan bij Lia van 
Kessel, secretaris van de 
pkc  Cluster Noord.

Samen zijn we dankbaar 
voor alle vrijwilligers die 
actief zijn in ons cluster, 
zonder hen zou er niets 
georganiseerd kunnen 
worden. Er wordt nog heel 

veel werk verzet om de kerk en de kerkhoven 
netjes te houden en om alle vieringen plaats 
te laten vinden. Binnenkort gaan we weer een 
avond organiseren om al deze vrijwilligers 
te bedanken. In de volgende kerkkoerier 

kunt u lezen hoe we dat gedaan hebben. 
Wilt u ook zo’n gezellige avond 

meemaken, meld u dan aan als 
vrijwilliger, we kunnen best 

nog wat mensen gebruiken 

CLUSTER NOORD  Kloosterzande/Ossenisse • Lamswaarde • Terhole

“Als ieder zichzelf blijft en niet de ander wil zijn of op een ander wil lijken, 

vullen we elkaar aan. We zijn als kiezels in een pad: we zijn allemaal nodig 

om zo samen het pad te worden. Zo leidt het kleinste  steentje mee tot een 

groots geheel en stijgen we boven ons eigen ik uit, waardoor een mooiere, 

nieuwe wereld ontstaat.”

‘’Wat niet 
uit het hart 
komt, zal 
een ander 
hart niet 
raken.’’

 Phil Bosmans  
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Voor de jeugd

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

Julianastraat 13, 4566 AC Heikant
0114-850840

www.ducommerceheikant.nl
Ook frituur 

Wij verzorgen koude schotels en warme gerechten voor thuis

EEN VROLIJKE PAASHAAS 

Met al die paashazen en paaseieren is Pasen 
een leuk feest.  Dat weet ik zeker. De 
week tussen Palmzondag en Pasen heet de 
Goede Week. In die week wordt het lijden 
en sterven van Jezus herdacht. Het is een 
verhaal met hoogte- en dieptepunten, met 
blijdschap en vrolijkheid op Palmzondag, 

wanneer Jezus de stad in gaat en veel 
mensen ziet die blij zijn om hem.  We zien 
ook veel verdriet en medelijden op Goede 
Vrijdag. Maar we vieren ook heel bijzonder 
dat Jezus is verrezen. Dat betekent dat hij 
voor altijd bij ons wil zijn. 
Dat is Pasen.

PAASHAAS  
VAN BROODDEEG

Ingrediënten
1 pak broodmix
5 eieren
4 krenten of rozijnen

Klaarzetten: 
kom, ovenbakplaat, kwastje.

Kook 4 eieren ongeveer 4 minuten. Maak 
het brooddeeg volgens het recept op het 
pak. Verdeel het deeg in vier stukken, 
voor vier haasjes. Maak het brooddeeg 
vlg. recept op het pak. Vorm er nu een 
liggend haasje van een kwart van het 
deeg. De buik maak je iets groter dan een 
ei. Leg het ei er op en vouw er armpjes 
om heen. Maak Met twee krentjes of 
rozijntjes vorm je de oogjes. Nu scheid je 
van het laatste ei het eigeel van het eiwit. 
(zie hier) Je klopt het eiwit en strijkt 
het over de haasjes met een kwastje. De 
haasjes maak je zo mooi glimmend. Maak 
er zo 4 stuks. Leg ze in de oven en 
bak ze gaar en bruin. Leuk 
voor het paasontbijt.

Tip: Je kunt 
ook een kip 
maken.

TANDPROTHETISCHE 
PRAKTIJK
H.H.M. SCHELSTRAETE

Steensedijk 13
4561 GK Hulst
T. 0114-312141
www.hschelstraete.nl Aangesloten bij:

NIEUW KUNSTGEBIT 
KUNSTGEBIT OP IMPLANTATEN (KLIKGEBIT) 

EN AANPASSINGEN / REPARATIES

MAAR  HIJ MAG 

WEL OPPASSEN 

DAT HIJ NIET 

ALLE EITJES 

VERLIEST



De redactie wenst ieder  
goede en mooie Paasdagen. 

Vernieuwend met de innerlijke kracht  
van Jezus op onze weg. 

Pasen stemt tot nadenken
over iets doen wat onmogelijk lijkt  
wat volgens sommigen niet kan 

maar toch mogelijk blijkt
In de geest van de Paasgedachte

Opstaan en doorgaan waar anderen stoppen.


