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COLOFON TEN GELEIDE
De zomervakantie staat voor de deur en 
dat is voor veel mensen een periode waar 
ze echt naar uitkijken. Dat is altijd al 
zo geweest, veronderstel ik, want in die 
vakantietijd heb je eindelijk eens tijd om 
te doen wat je wilt, wordt het dagelijkse 
ritme eens onderbroken en heb je tijd om te 
rusten en weer op krachten te komen. Het 
is misschien altijd al zo geweest, maar ik 
denk dat het uitkijken naar de vakantie de 
laatste jaren nog is toegenomen. Enerzijds 
omdat de manier waarop we onze vakantie 
invullen bij de meesten veel interessanter 
geworden is, anderzijds omdat veel mensen 
veel stress hebben tijdens hun werk. Het 
is trouwens niet alleen op het werk dat de 
stress groter geworden is, ook tijdens onze 
vrije tijd gaan we steeds meer dingen doen 
die gericht zijn op presteren en die dus 
stress meebrengen. Geen enkel ander dier 
doet zichzelf dat aan. Het is een zwaar juk 
dat op veel mensen weegt. Ze kunnen het 
natuurlijk gemakkelijk van zich afwerpen, 
maar de druk van maatschappij is bijzonder 
groot. De druk begint al bij jonge kinderen 
die vaak een al even drukke agenda hebben 

als volwassenen. Wie daar niet in meespeelt, 
dreigt gebukt te gaan onder een schuldbesef 
dat men zijn kinderen niet alle kansen 
geboden heeft. En zo wordt bijna alles wat 
eigenlijk dient om te ontspannen weer iets 
dat stress met zich meebrengt. Ook op het 
werk is veel stress want het is crisis en alles 
moet renderen, de werknemers zeker want 
de loonkosten zijn al zo hoog.
Tegen alle mensen die vandaag de dag 
gebukt gaan onder een zwaar juk zegt Jezus: 
kom tot Mij en Ik zal je rust geven. Jezus 
verkondigt niet dat Gods liefde afhankelijk is 
van onze inzet, neen, die liefde en rust is er 
zomaar. En je hoeft ook al geen ingewikkelde 
theologische boeken te lezen om te geloven, 
Jezus en God kennen is voldoende. Een tijd 
van rust kan ons helpen om Jezus en God 
verder te leren kennen.

Moge deze periode van vakantie en rust ons 
hiertoe inspireren.

Chantal van de Walle
uit https://preken.be/a/door-het-
jaar/14/12205-evangelieprikje-2014
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DANKBETUIGING
Heel onverwachts en met veel verdriet hebben velen met mij op dinsdag 9 januari jl. 
afscheid genomen van mijn trouwe en lieve echtgenote en voor velen een goede bekende

MARIENEL TOBÉ – SWAN
Het is onmogelijk de vele, bijna ontelbare berichten van medeleven persoonlijk 
te beantwoorden. Mijn dank gaat uit naar zoveel lieve en goede mensen uit al de 
parochiekernen van de parochie H. Maria Sterre der Zee, die als bestuur, collega’s, 
vrienden of belangstellenden hun hartelijkheid en betrokkenheid hebben getoond door 
hun aanwezigheid, of met bloemstukken, kaarten, mails, telefoontjes, goede wensen, 
een handdruk en wat nog meer. Het neemt het verdriet niet weg, maar het doet wel 
heel goed. Dank je wel.

Wim Tobé

VASTENACTIE 2018 
Laat een beperking geen beperking zijn voor een menswaardige toekomst!
Wat waren er ook dit jaar weer een hoop activiteiten in het 
kader van de Vastenactie. Parochiebreed hebben kinderen en 
volwassenen zich enthousiast in gezet voor de kinderen en 
jongeren in Nyabondo. Overal was er wel iets te beleven! 
Geweldig! Dank aan iedereen, groot en klein, die op welke manier 
dan ook heeft bijgedragen aan het welslagen van al deze acties. Het 
resultaat mag er dan ook echt zijn. We hebben nog geen definitief 
bedrag, maar als we alleen nog maar kijken naar het bedrag dat 
plaatselijk is opgehaald, komen we aan een som van 21.955,67 
euro. De landelijke Vastenactie gaat dit bedrag nog verhogen met 
de toegezegde 50% van het verzamelde bedrag. 

De zusters in Nyabondo hebben reeds een voorschot via de Landelijke Vastenactie ontvangen 
en het eerste materiaal is al aangekocht. We kregen meteen al foto’s vanuit Kenia toegestuurd. 
Geweldig toch, om écht verschil te kunnen maken in het leven van kinderen en jongeren 
met een beperking. Om ons steentje te kunnen bijdragen aan het werk van de zusters en de 
Flying Doctors.

DANK – DANK – DANK!
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BIJDRAGE BESTUUR
Het valt me als deelnemer in de 
vergaderingen van het kerkbestuur op 
dat er relatief vaak en uitvoerig wordt 
gesproken over onze kerkgebouwen. Niet 
zo vreemd natuurlijk, ze zijn in onze regio 
niet alleen beeldbepalend, maar voor velen 
van ons liggen er ook heel veel dierbare 
herinneringen. Het is dan ook mooi om te 
zien dat er in cluster zuid, die ik samen met 
Lilianne van der Ha in het parochiebestuur 
vertegenwoordig, veel vrijwilligers actief 
zijn die zich enthousiast inzetten voor hun 
kerkgebouw. Op Kapellebrug/St Jansteen 
de vrienden van de kapel, op Heikant de 
stichting tot behoud van de parochiële 
diensten en op Koewacht Kerkbelang. 
Talloze vrijwilligers die bijna dagelijks 
bereid zijn om zich in te zetten voor hun 
kerk of kapel. 

En dan is het ook mooi als dat resultaat 
geeft. Zo werd voor de kapel in Kapellebrug, 
vanwege de relatief grote aanloop, besloten 
tot plaatsing van nieuwe toiletvoorziening 
en een opknapbeurt van de sacristie. Ook 
buiten werden een aantal aanpassingen 
voorgesteld. Deze werkzaamheden zijn 
inmiddels uitgevoerd. Voor de Heikantse 
kerk heeft het parochiebestuur aan de 
lokale stichting groen licht gegeven voor 
het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie 

naar een 6 jarenplan, gericht op het wind 
en waterdicht houden van het kerkgebouw. 
Tevens is afgelopen mei de stormschade 
aan het kerkgebouw hersteld. Dank zij 
een financiële bijdrage van de stichting 
werden de dakkapellen gerepareerd en 
geschilderd. Voor de kerk op Koewacht is 
er overeenstemming over het herstel van 
stormschade van de toren en een aantal 
noodreparaties i.v.m. loszittende stenen 
aan de toren. Plannen voor volledige 
restauratie van de toren zijn in discussie. 
Voor wat de kerk op Koewacht betreft, is er 
voor het plan voor restauratie van de toren 
nog wel een fikse uitdaging om een balans 
te vinden tussen kosten van onderhoud 
van het gebouw en van de pastorale zorg. 
Die balans kan alleen worden gevonden 
indien er externe financieringsbronnen 
worden aangeboord en extra inkomsten 
worden gegenereerd. Stichting kerkbelang 
Koewacht maakt zich hier sterk voor.

Voor wat het herstellen van stormschade 
betreft (wat helaas nog wel eens 
noodzakelijk is), is onlangs in het 
parochiebestuur nog eens aangegeven, 
dat melding van stormschade door 
de beheerder van het gebouw dient te 
gebeuren aan het parochiebestuur en de 
gebouwencommissie. Zij onderhouden de 

contacten met Donatus, geven de opdracht 
voor eventueel herstel en zorgen voor 
terugkoppeling naar de melder van de 
schade. Zo nodig maken ze ook afspraken 
over begeleiding van de werkzaamheden 
door iemand ter plaatse.

De voorbereidingen van de jaarlijkse 
parochiedag (eerste zondag van juli) zijn 
inmiddels in volle gang. Het is een mooie 
gelegenheid om contacten te onderhouden 
of nieuwe contacten te leggen. Aangezien 
er de laatste jaren bovendien het nodige is 
veranderd aan de bestuursstructuur van de 
parochie is het ook een goede gelegenheid 
om hier nader kennis van te nemen en 
de bestuursleden van parochie en clusters 
persoonlijk te ontmoeten. We hopen velen 
van jullie op de boerderij van de familie 
Rozijn op Koewacht te mogen ontmoeten.

En dan nog iets heel anders, laat ik nu met 
de stakingen in het streek- en luchtvervoer 
een heel verkeerd idee gekregen hebben van 
een staak Maria…….. De deelnemers aan 
de jaarlijkse Maria ommegang in Bergen op 
Zoom weten wel beter.

Jos van Damme

GEVIERDE TIJD
Doelgericht
Bij de meeste dingen die we doen hebben 
we een doel voor ogen... en daar stevenen 
wij op af - bewust of onbewust. Zo zitten 
wij als mensen in elkaar. Bereiken wij ons 
doel, zijn we blij, opgelucht of trots. Falen 
wij, dan is dat niet leuk. Dat ervaren wij als 
een mislukking, als vernederend en gênant. 
(...of als leermoment). De één zit dan bij 
de pakken neer, de ander krijgt juist meer 
ambitie, voelt zich uitgedaagd. Doelen: we 
kunnen er een heleboel van hebben. Hele 
verlanglijstjes of agenda’s vol. Sommigen 
houden zelfs een bucketlist bij. Maar welke 
wens, welk doel komt eerst? Een moeilijke 
keus. Vele mensen lijken dan op de vrouw 
in het volgende verhaal. Zij kunnen niet 
kiezen... ‘Er was eens een vrouw die zich zelf 
voorbij liep. Dat is een heel erge ziekte. Al ze 
‘s morgens opstond dacht ze aan ‘s middags, 
en als ze ‘s middags aan tafel zat, dacht ze: 
‘Wat zal ik vanavond eten?’ en als ze dan 
eindelijk ‘s-avonds naar bed ging lag ze te 
piekeren wat ze de volgende dag allemaal 
zou gaan doen. Telkens als ze opstond en op 
straat liep, rende ze zo hard dat de mensen 
zeiden: ‘Die loopt zich zelf voorbij, die 
vergeet te leven.’ De vrouw sprak ook de hele 
tijd met zichzelf. Ze had geen tijd om met 

anderen te praten. Ook dat hoorde bij haar 
ziekte. En weet je wat ze steeds tegen zichzelf 
zei? ‘Ik moet nog even...; laat ik gauw even...
ik kan nog net even...’

Nu was er in dat land een dokter, die zeer 
wijs was. Toen hij de vrouw zag en zo hoorde 
praten zei hij: ‘Beste mevrouw, u bent heel 
erg ziek en weet u wat u mankeert?’
De vrouw zei: ‘Zeg het maar dokter want 
ik moet vlug even...’ ‘Zie je, daar heb je het 
weer,’ zei de dokter, ‘u bent zo haastig, u laat 
telkens de “L” liggen.’ ‘Wat laat ik liggen?’ 
vroeg de vrouw. ‘De “L” zei de dokter, ‘zet 
de “L” steeds voor ‘even’ dan wordt het leven 
anders.
‘Goed dokter, ik zal het doen’, en weg was ze. 
Maar telkens al ze de “L” voor “even” zette 
schrok ze zich dood. Ik moet nog L-even...
Laat ik gauw L-even...Ik kan nog net L-even. 
Ze plofte in een stoel en zei zacht: ‘Ik kan 
nog wel even...nog wel L-even.’ Vanaf dat 
moment leerde ze zich niet meer voorbij te 
lopen. Ze bleef gewoon bij zich zelf, ze had 
een huis van binnen gevonden en wie dat 
vindt, wordt rustig in zich zelf.’

Ik moet nog EVEN,
eerst nog even dit, 

dan nog even dat,....
Op deze manier leef je nooit in het moment,
je vergeet te leven.
Het verleden is voorbij,
de toekomst is er nog niet.
Waar we zeker van kunnen zijn is DIT 
moment.
NU!
Leef, beleef het ten volle!
Ook Jezus zegt het:
‘maak je geen zorgen over morgen.’
Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen zorg,
maar ook aan zijn eigen vreugde.
Dus: LEEF! 
De komende zomer is een mooie periode 
om dit te oefenen. Leef! Geniet! en wees 
dankbaar!

Ik wens u allen mooie zomerse weken!

Ralf Grossert p.w.
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INTERVIEW MET TOM KOUIJZER
Zaterdag 16 juni is Tom Kouijzer tot 
priester gewijd. De dag erna was iedere 
parochiaan uitgenodigd aanwezig te zijn 
bij zijn eerste heilige Mis in de basiliek in 
Hulst. Voor de velen, die zich betrokken 
voelen bij deze bijzonder feestelijke 
gebeurtenis wilden we graag in gesprek 
gaan met Tom. Wij hebben hem een 
aantal thematische vragen voorgelegd en 
hij heeft deze beantwoord.

Tom, op een gegeven moment ben je gegrepen 
door het werk binnen de kerk. We noemen 
dat “roeping”. We kennen je nog als trouwe 
misdienaar, die tijdens jouw middelbare 
schooltijd in de basiliek als acoliet 
assisteerde. Hoe heeft zich die roeping bij jou 
geopenbaard? Hoe is dat gegroeid én in je 
hart gebleven? De laatste jaren voorafgaande 
aan dit hoogtepunt heb je je, samen met 
studiegenoten een weg gebaand door het 
leven, op zoek naar een levensinvulling die 
bij je past, waardevol en zingevend. Hebben 
deze studiegenoten zich ook laten wijden?
 De keuze voor het priesterschap is voor mij 
een geleidelijke weg geweest. Roeping is niet 
iets, dat eens en voor altijd duidelijk is; het 
is constant in ontwikkeling. Als tiener was ik 
geïnteresseerd in levensvragen en religie. Ik 
voelde me thuis in de kerk en in de liturgie. 
Hierdoor begon ik me af te vragen of dit niet 
mijn weg zou kunnen zijn: om als priester 
voor te gaan in de liturgie en op die manier 
iets van God zichtbaar te maken. Natuurlijk 
is zo’n gevoel of idee slechts het begin van een 
lang proces.
Ik ben zo’n 10 jaar onderweg geweest: eerst 
als priesterstudent van het bisdom Breda 
en later als Marist. In die tijd is mijn idee 
van het priesterschap gegroeid en veranderd. 
Nog steeds vind ik de liturgische taken van 
de priester prachtig, maar het is natuurlijk 
maar een deel van wat een priester doet: 
het pastoraat en de zielszorg, die zoveel 
verschillende vormen aan kunnen nemen, 
zijn heel belangrijk voor me geworden.
In de loop van de 10 jaar ben ik met veel 
verschillende studiegenoten opgetrokken en 
samen geleefd. Sommigen van hen zijn tot 
priester gewijd, anderen hebben voor een 

andere levensinvulling gekozen. Met een 
aantal voormalige medestudenten uit mijn 
tijd in Utrecht ben ik nog steeds bevriend en 
we zien elkaar wanneer ik in Nederland ben.
Als jonge Marist heb ik in Rome met 
medebroeders uit andere culturen samen 
gewoond en gestudeerd. De meesten van hen 
zijn inmiddels gewijd en over de hele wereld 
verspreid. We zijn echter lid van dezelfde 
religieuze orde, de Sociëteit van Maria, en 
leven volgens dezelfde spiritualiteit. In die zin 
blijven we verbonden.

De keuzemogelijkheden om een beroep te 
kiezen zijn tegenwoordig zeer gevarieerd. 
Er zijn vele manieren om je talenten in te 
zetten en tot een zinvol bestaan te komen. Je 
kiest iets dat bij jou en bij je idealen past. 
Wat vooral heeft jou gegrepen om in onze 
moderne en o zo veranderlijke tijd priester 
en bovenal pater bij de Maristen te worden 
en met welke werkwoorden zou je verder in 
je werkzame leven van dienstbaarheid aan 
de slag willen gaan?
De keuze voor het priesterschap hangt voor 
mij samen met mijn eigen geloofservaring. 
Uiteindelijk is de keuze voor het priesterschap 
ook een “ja” zeggen tegen God in het geloof 
dat God degene is die roept. 
De keuze voor de Maristen heb ik heel 
bewust gemaakt na drie jaar voor het bisdom 
student geweest te zijn. Ik wilde graag priester 
zijn in een internationale setting en ook het 
leven in communiteit sprak me aan. Volgens 
mij zijn deze aspecten met name relevant in 
de tijd, waarin we ons nu bevinden: we leven 
in een sterk geïnternationaliseerde wereld en 
mensen blijven niet meer automatisch hun 
hele leven in dezelfde streek of hetzelfde land 
wonen. De wereld is een “global village” 
geworden. Tegelijkertijd leven veel mensen, 
jong en oud, in eenzaamheid en isolatie. Voor 
mij persoonlijk biedt het leven als Marist 
een kader waarin ik het religieuze leven en 
priesterschap zo kan beleven, dat ik me tot 
deze werkelijkheid kan verhouden en me er 
ten volle in kan bewegen.
Als Maristen nemen we Maria tot model 
van het religieuze leven en apostolaat. Maria 
heeft een luisterende houding en probeert 

te begrijpen, wat er in 
mensen omgaat voordat 
ze tot actie overgaat. De 
stichter van de Maristen, 
pater Jean-Claude 
Colin, probeerde deze 
levenshouding in de 
praktijk te brengen 
in de bewogen tijd na 
de Franse Revolutie 
(1789). Europese 
Maristen die missionaris 
waren in Polynesië en 
Melanesië probeerden 
op deze wijze te leven 

in voor hen vreemde culturen. De Maristen 
van nu proberen dit ook: te begrijpen wat er 
in mensen omgaat, van daaruit vertrekken en 
zo recht te doen aan mensen.

Je bent in 2008 op reis gegaan naar Sydney. 
We hebben je nog op Omroep Zeeland 
gehoord tijdens een interview. Heeft dat 
bezoek aan de Wereld Jongerendagen 
samen met bisschop Van den Hende en de 
ontmoeting met de paus een rol gespeeld in je 
verdere levenskeuzes? 
Toen ik naar Sydney ging was ik al een jaar 
priesterstudent voor het bisdom Breda. Het 
was een mooie ervaring omdat je op de 
Wereldjongerendagen iets kunt ervaren van 
de internationaliteit van de katholieke Kerk. 
Ook het feit dat er zoveel jonge mensen 
samenkomen in de context van geloof is 
bemoedigend. Het was ook mooi om die 
reis met bisschop Van den Hende te kunnen 
maken. Als bisschop trok hij samen met de 
jongeren op en was sterk in ieder van hen 
geïnteresseerd. Hij is een echte pastor. Het 
was een mooie ervaring.

In 2015 hebben we in de parochie het 
gezamenlijke 50-jarig priesterfeest gevierd 
van de drie Maristen die op 13 maart 1965 
in de basiliek priester zijn gewijd: de paters 
Jo Neve, Wilfried Brand, beiden uit Hulst 
en Jan Kouijzer uit Stoppeldijk. Ze zijn alle 
drie lid van de congregatie van de paters 
Maristen. Is pater Jan Kouijzer nog familie 
van je en hoe komt het, dat je je tot deze 
congregatie aangetrokken voelt?
Jan Kouijzer was mijn oudoom. Ik heb 
hem beter leren kennen nadat ik in 2007 
naar Utrecht ben verhuisd om theologie te 
studeren. Hij woonde dichtbij Utrecht, in 

Diaken Kouijzer met bisschop Kronenburg

Misdienaar Tom in de basiliek van Hulst
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Vleuten waar hij jarenlang pastoor is geweest. 
De Maristen kende ik al voordat ik mijn 
oudoom beter leerde kennen: vooral pater 
Joop Reurs en pater Walter Poppe kende ik 
natuurlijk vanuit de parochie. 
Mijn oudoom heeft me zeker gesteund tijdens 
mijn opleiding en ik heb veel interessante 
gesprekken met hem mogen voeren. Hij had 
een brede interesse, wist veel van theologie 
en geschiedenis en had natuurlijk een schat 
aan pastorale ervaring. Hij was zeer geliefd 
in Vleuten. Na zijn overlijden in november 
2015 heb ik zijn miskelk geërfd welke ik heb 
gebruikt tijdens de viering van mijn eerste H. 
Mis op 17 juni.

De paters Maristen hebben meer dan een 
eeuw lang in Zeeuws-Vlaanderen gewoond, 
gewerkt en zich ingezet voor onderwijs en 
pastoraat. Zie jij jezelf ook in die traditie 
staan en zien we je nog eens in Zeeuws-
Vlaanderen in onderwijs of pastoraat actief 
worden?
Natuurlijk sta ik in de lange traditie van de 
paters Maristen in Zeeuws-Vlaanderen. De 
geschiedenis van de Sociëteit van Maria in 
Nederland is onlosmakelijk verbonden met 
Hulst en Zeeuws-Vlaanderen. Het kan niet 
anders dan dat ik als Hulstenaar en Marist in 
die traditie geworteld ben.

Tegelijkertijd is het nu eenmaal zo dat het 
aantal Maristen in Nederland, en wereldwijd, 
sterk terugloopt waardoor we ons als 
congregatie meer internationaal organiseren 
om onze mankracht en middelen zo effectief 
mogelijk te benutten. Zo proberen we trouw 
te blijven aan de missie van de Sociëteit 
van Maria en creatief naar de toekomst te 
kijken. De afgelopen jaren heb ik in Dublin 
gewoond, waar ik ook de komende jaren zal 
blijven: deels om in een maristenparochie te 
werken en deels om verder te studeren met 
het oog op het uiteindelijk behalen van een 
doctoraat in de theologie. Mijn onmiddellijke 
toekomst ligt dus niet in Zeeuws-Vlaanderen.
Dat gezegd hebbende blijf ik natuurlijk ten 
volle Nederlander en Zeeuws-Vlaming en 
ben ik geenszins van plan om die banden 
door te snijden. In de toekomst hoop ik 
in de gelegenheid te zijn om mijn steentje 
bij te kunnen dragen in Nederland. De 
tijd zal het leren. Hoe dan ook ben ik 
regelmatig in Zeeuws-Vlaanderen te vinden 
voor familiebezoek en vakantie.

Er zijn vele schrijvers die hun eigen 
levenservaringen beschrijven in de vorm van 
een roman of het in een boek verwerken. Het 
versterkt hun eigen leven en is verrijkend 
voor de lezer. Je kunt dat zien als een 
soort roeping. Je draagt uit wat in je leeft. 
Tom, je schrijft dan wel geen boek, maar je 
verwerkt je gedachten en levensopvatting in 
verkondiging, in hulp die je biedt, in zorg 
voor het leven van je medemens van alle dag. 
Is dat ook iets wat jij zo aanvoelt?
Volgens mij is het zeker belangrijk dat 
mijn werk als priester geworteld is in mijn 
eigen persoonlijke ervaringen en daardoor 
gevoed wordt. Als ik mezelf niet laat zien in 
mijn verkondiging en pastoraat zal het niet 
authentiek zijn en los staan van wie ik verder 
ben.
Een sleutelwoord wat dit betreft is “integratie”. 
Mijn priesterschap moet geïntegreerd zijn 
in mijn persoonlijkheid, mijn gevoelens en 
mijn levensgeschiedenis. Tegelijkertijd gaat 
het natuurlijk niet enkel over mezelf: ik 
vertegenwoordig ook een bepaalde traditie 
en de boodschap van het evangelie. Het gaat 
volgens mij om het vinden van een gezonde 
balans.

Op een bidprentje lazen we over God die ons 
leven draagt. Daar spreekt vertrouwen uit. 
Bidden is contact maken met God. Is bidden 
voor jou ook een bron van inspiratie voor je 
priesterzijn?
Dat is het zeker. Alle priesters leggen zich 
bij hun wijding toe tot het bidden van 
het getijdengebed: een aantal voorgeschreven 
gebedsmomenten, die een ritme geven aan 
iedere dag. Maar wat volgens mij eigenlijk 
veel belangrijker is, is het persoonlijk gebed. 
Het tijd nemen om aanwezig te zijn voor God 
in de stilte. Dit kun je ook meditatie noemen.
Voor iedereen is dit anders: sommige mensen 
zitten misschien graag in de kerk terwijl 
anderen liever door de natuur wandelen. 
Maar wat volgens mij belangrijk is om die 
weg te vinden en daar trouw aan te blijven: 
priesterschap zonder gebed zal volgens mij 
snel uitdrogen. Het gaat uiteindelijk om de 
relatie met God.
Als priester ben je speciaal aangesteld tot 
het vieren van de Eucharistie en de andere 
sacramenten. Maar als dit vieren niet 
geworteld is in een eigen gebedservaring en 
relatie met God, geloof ik niet dat het lang 
vol te houden is.

Een manier van vieren van je geloof is 
het uit te zingen. Is er een bepaald lied of 
een gebed of een gedachte, die je bijzonder 
aanspreekt?
Er zijn veel gebeden, teksten en boeken die 
mij aanspreken. Het Onze Vader is volgens 
mij echter fundamenteel. Dat is het gebed 
dat Jezus zelf aan zijn leerlingen geleerd heeft. 
Het Onze Vader bevat eigenlijk alles. Als je 
niet weet wat je moet bidden is er altijd het 
Onze Vader. Voor mij is dat het centrum van 
alle bidden.
Persoonlijk vind ik de muziek van Taizé heel 
mooi vanwege de eenvoud en het meditatieve 
karakter. Deze muziek helpt om de juiste 
houding te vinden om te bidden en is daarom 
vaak heel krachtig. 

Tom, misschien is er aan het einde van deze 
vragenlijst nog iets wat je graag aan de 
parochianen van Oost-Zeeuws Vlaanderen 
zou willen meegeven. Aarzel dan niet om 
dat te vermelden.
Vooral mijn hartelijke dank aan alle 
parochianen van de parochie H. Maria Sterre 
der Zee voor de steun en interesse tijdens de 
jaren van mijn opleiding en voor de warme 
belangstelling voor de priesterwijding en de 
eerste H. Mis. En wat paus Franciscus altijd 
aan iedereen vraagt, vraag ik ook aan hen: 
blijf voor mij bidden!

Tom, heel hartelijk dank!
Graag gedaan.

Tom door uw priester-zijn kiest u voor Christus 
in uw leven en maakt u er uw levenswerk van. 
Dat u daarin vreugde en voldoening vindt en 
ervaart dat het goed is. Namens onze redactie: 
van harte gefeliciteerd! Dat mede door uw 
toedoen, hemel en aarde elkaar mogen raken.
Josephine Hamelinck

Tom met zijn vader, moeder en broer

Tom (rechts) met medestudenten
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VERSLAG VOORSTELLING ROUWZORG 
Op 17 april zat de zaal goed vol (80p.) voor de voorstelling met als 
thema ‘Op de pechstrook van het leven … getuigen van licht’. De 
PowerPoint presentatie “Stille getuigen” met beelden van mensen 
op de pechstrook, kreeg een extra dimensie door de muzikale 
ondersteuning van Pieter De Wilde op hangdrum en zang door 
Helen Smulders. Daarna getuigden hulpverleners hoe er toch licht 
kan komen uit het donker: familieagent Réné Den Hollander, Carla 
Doesburg (voormalig vrijwilligster Slachtofferhulp), Tanja Moeliker 
(compañera counseling) en Kees van Geloof (diaken WZC). 
Zij vertelden hoe zij op moeilijke momenten zien, dat mensen toch 
overeind blijven, weer kracht vinden, bij elkaar steun zoeken en hoe 
kinderen dit op hun eigen manier doen. Burgemeester Mulder sloot 
de avond af met een dialoog uit de film ‘Wind River’ (regie Taylor 
Sheridan). Een wildjager wordt opnieuw geconfronteerd met de pijn 
om zijn overleden dochter en krijgt als boodschap : “Je wordt nooit 
meer de oude en je kunt de pijn niet uit de weg gaan. Als je dat 
toch doet, ontneem je jezelf al die herinneringen aan haar . . . van 
het begin tot het eind . . . van haar eerste stapje tot aan haar laatste 
glimlach. Maar het goede nieuws is dat je haar in gedachten weer kan 
opzoeken en dan herinner je je de liefde, die ze gegeven heeft en de 
vreugde die ze gekend heeft”.
Enkele reacties uit het publiek : “De avond voelde warm en positief 
aan”. “Heel anders dan een lezing : het was gevarieerd en interessant 
om hulpverleners te horen getuigen over hun werk”. “Dat hoor je 
meestal niet : hoe zij hun werk ervaren”. “Het slotwoord van de 
burgemeester was mooi en diepgaand”.
(verslag rouwzorgteam) 

Aankondiging eerste lezing Rouwzorg 
Op 16 oktober om 20 uur in het WZC Curamus locatie de Blaauwe 
Hoeve Truffinoweg 2 Hulst.
Marinus Van den Berg, rouwdeskundige en bekend schrijver in 
Nederland en België. Hij is een boeiend spreker, die de kunst verstaat 
om elke lezing weer uniek op te bouwen.
Deelname is gratis maar inschrijven is nodig en kan bij het 
rouwzorgteam, schriftelijk, telefonisch of per mail liefst vóór 30 
september.
Fien Martinet: Het Zand 31 4576 CB Koewacht 0114-364050 
fmartinet@zeelandnet.nl
Maggie Sandkuyl : Poorterslaan 111 4561 ZM Hulst 0114-315149 

msandkuijl@zeelandnet.nl 
Katrien Van de Wiele : Beneluxstraat 16 4551 TM Sas van Gent 
06-41322776 kvdwiele@zeelandnet.nl  

DATA ROUWGROEPEN.
Ook dit najaar worden door Rouwzorg Regio 0114 weer rouwgroepen 
georganiseerd. Rouwenden komen gedurende een periode van 8 
weken telkens samen in groep om naar elkaars verhaal te luisteren 
en om inzicht te krijgen in wat verlies en rouw met je doen. De 
gespreksgroep staat open voor iedereen, ongeacht geloofsovertuiging 
en bestaat uit max. 10 personen zodat er vertrouwen kan groeien. 
Daarom is het ook nodig om alle 8 bijeenkomsten te volgen. 
Deelname is gratis. Er is een avondgroep en een middaggroep.
De eerste rouwgroep start op dinsdagavond 6 november van 19.30 
uur tot ongeveer 22 uur. Deze data zijn: 6-13-20-27 november, 4-18 
december en 8 en 15 januari 2019.
De tweede rouwgroep start maandagmiddag 5 november van 14 uur 
tot ongeveer 16 uur en de data zijn: 5-12-19-26 november, 3-10 
december en 7 en 14 januari 2019.
Indien er voldoende vraag is, start een aparte groep voor ouders 
van een overleden kind (ook tijdens en na de zwangerschap) op 8 
dinsdagavonden vanaf 12 februari 2019. De data zijn: 12-19-26 
februari, 5-12-19-26 maart en 2 april 2019. 
Kan er geen aparte groep gevormd worden, dan kunnen ouders 
aansluiten bij de avond- of namiddaggroep.

Alle bijeenkomsten gaan door in de pastorie Steenstraat 22 te Hulst. 
Die eerste stap zetten is niet gemakkelijk maar je verdriet delen helpt 
écht. Als jij dit ook wilt, neem dan contact op vóór 10 oktober met 
het rouwzorgteam:
Fien Martinet – ervaringsdeskundige / verantwoordelijke Koewacht, 
0114-364050 – fmartinet@zeelandnet.nl
Maggie Sandkuyl – maatschappelijk werkster / gecertificeerde rouw-/
verliesbegeleidster, 0114-315149 – msandkuijl@zeelandnet.nl
Katrien Van de Wiele – pastoraal werkster in de regio /Rouwzorg, 
06-41322776 – kvdwiele@zeelandnet.nl

Meer informatie kunt u ook vinden op de website www.rk-kerk-ozvl.
nl onder Overlijden/Rouwzorg en op www.pgoosthoek.nl

Geef me een plaats
Geef me een plaats

in jouw wereld.

Ja, een zichtbare plaats
zodat mensen zien dat jij gelooft

in een nieuwe wereld.

Zodat mensen voelen 
dat jij hoopt 

op een goede wereld.

Zodat mensen ervaren
dat jij getuigt

van een leefbare wereld.

Antoon vande Putte
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CURSUS THEOLOGISCHE VERDIEPING
Een nieuwe cursus theologische verdieping
Op 6 september is het weer zo ver. Dan start 
er een nieuwe cursus theologische verdieping 
in de ‘Vredeskerk’ (voormalige Oosterkerk) 
te Goes. Vorig jaar was er geen mogelijkheid 
om te beginnen met een nieuw eerste leerjaar. 
Nu kan dat wel. Er zijn verschillende redenen 
om deze cursus te gaan volgen. De cursus is 
geschikt voor wie:
meer wil weten van het eigen geloof en de 
Bijbel
- meer wil weten van christelijke spiritualiteit
- sterker wil staan en mondiger wil worden in 

geloofszaken
- meer kennis wil opdoen voor 

geloofsopvoeding, catechese en bezoekwerk
- bewuster kerkdiensten wil beleven
- open wil staan voor ‘andersdenkenden’.

Tijdens de cursus wordt veel geleerd, maar 
ook veel afgeleerd. Dat is de reactie van een 
oud-cursist: “Er bleek bij mij overbodige 
ballast te zijn, waarvan ik dacht dat het 
belangrijk was voor mijn geloof, maar wat 
volstrekt overbodig bleek en mijn geloof 
zelfs in de weg stond”. In de eerste twee jaar 
van de cursus wordt een brede basis gelegd. 
Aan de orde komen de bijbelvakken Oude 
en Nieuwe Testament. Daarnaast het vak 

Dogmatiek dat voor veel nieuwe cursisten 
steeds een verrassing is: het gaat niet om het 
aanleren van kerkelijke dogma’s, maar om 
een verdieping in de geloofspraktijk, die door 
de eeuwen door is ontstaan en steeds wordt 
vernieuwd. Bij het vak Kerkgeschiedenis komt 
ook de wisselwerking met cultuur, muziek en 
andere kunstvormen aan de orde, dus geen 
aaneenschakeling van jaartallen en personen. 
Het vak Jodendom wordt gegeven door 
een docent die veel contacten heeft met de 
synagoge in Middelburg. Wereldgodsdiensten 
komen aan de orde: de islam, het hindoeïsme 
en het boeddhisme. Dat betekent ook inzicht 
in de wisselwerking tussen godsdienst en 
mondiale politiek. Het vak filosofie maakt 
duidelijk hoe er op verschillende manieren 
kan worden nagedacht over godsbeelden, 
wereld- en mensbeeld. Zo krijgt men een 
inzicht in de denkkracht en de wijsheid door 
de eeuwen heen.

De lessen vinden steeds plaats op 
donderdagavond. In totaal 32 cursusavonden 
per cursusjaar. Na twee jaar kan men met 
de cursus stoppen. De praktijk is dat vrijwel 
alle cursisten door willen gaan met het 
derde jaar, waarin de kennis die opgedaan 
wordt in de eerste twee jaar wordt toegepast 

in meer praktische vakken: pastoraat, 
liturgiek, diaconaat, kerkmuziek, ethiek en 
ecclesiologie, waarin de voormalige praeses 
van de Protestantse Kerken haar visie en 
ervaringen wil delen met de cursisten. 
Het unieke van de cursus in Goes is dat 
de cursus oecumenisch is: protestanten en 
katholieken, maar ook andersdenkenden zijn 
van harte welkom. Ook de docenten zijn 
zowel van protestantse als katholieke origine. 
Vrijwel alle docenten zijn al lange tijd aan de 
cursus verbonden. Ze hebben een grote kennis 
van hun vakgebied. Met veel passie willen ze 
blijven doceren. Ook weer aan een nieuwe 
groep. Op donderdag 23 augustus is er een 
voorlichtingsbijeenkomst in de Vredeskerk, 
Ds. W.H. van der Vegtplein 2, 4461 NG 
Goes. Maar u kunt zich ook eerder opgeven 
om verzekerd te zijn van een plek in de nieuwe 
cursus. Dat kan bij Dhr. Henk van Elzelingen, 
Westerzicht 586, 4385 BV Vlissingen.
Tel: (0118) 47 28 18. E-mail: hvelzelingen@
zeelandnet.nl

Voor meer inlichtingen kunt u ook telefonisch 
of via de e-mail contact opnemen met de 
cursusleider Dr. Aarnoud Jobsen, tel.: (0113) 
21 11 88. E-mail: ajobsen@zeelandnet.nl

DIAKONIE
Schuldhulpverlening Hulst –  
Coördinator gezocht!!
Als lid van de landelijke Stichting 
SchulpHulpMaatje is bovengenoemde stich-
ting inmiddels opgericht, de statuten opgezet, 
bestuur geformeerd en wordt voor eind juni het 
eerste beleidsplan tezamen met de Gemeente 
Hulst en Hulst voor Elkaar verder definitief 
gemaakt. Dank aan beide partijen voor de 
goede, positieve samenwerking en de snelheid, 
die we daardoor ook kunnen maken. In juni 
worden alle vrijwilligers, die zich reeds als coach 
hebben aangemeld, verder uitgebreid geïnfor-
meerd, zodat de professionele opleiding tot 
schulphulpmaatje vanaf de maand juli in gang 
gezet kan worden. Verder zouden we graag in 
contact (althmare@zeelandnet.nl) komen met 
kandidaten voor de coördinator-functie. Deze 
gaat de vrijwilligers aansturen en dient een fijne 
sociale antenne te bezitten en een heel stuk 
ervaring in het maatschappelijke veld. Als de 
voorspoedige voortgang zich zo doorzet, kunnen 
de eerste hulpvragers vanaf september/oktober 
ondersteund gaan worden.

Bekendheid bestaan Noodfonds Caritas.
Inmiddels zijn enkele bestuursleden met de 
flyer van het Noodfonds “de boer op gegaan” 
naar diverse scholen toe. We hopen binnen 
afzienbare tijd alle scholen via zo’n bezoek met 
bijgaande uitleg te benaderen. Dit wordt door 
de reeds bezochte scholen als erg positief ervaren 
en we hopen zo de doelgroep binnen onze paro-

chie (mensen met echte noden) een zetje in de 
goede richting te kunnen geven. Samen maken 
we de samenleving

Bestuursleden gezocht
Helaas ontkomt ook Caritas niet aan het feit, 
dat wanneer de verplichte termijn van bestuurs-
leden volgemaakt is, er een beroep op nieuwe 
vrijwilligers gedaan moet worden. Dat is na zes 
jaar dit jaar voor twee van de vijf bestuursleden 
het geval. Vandaar onze dringende oproep. Voelt 
U zich geroepen tot onze doelstelling binnen de 
sociale leer van de RK Kerk om hulp te bieden 
aan ieder van ons die dat nodig heeft, ongeacht 
afkomst, ras of geloof, meld U dan aan. Voor 
toelichting kunt U altijd terecht via caritas@
rk-kerk-ozvl.nl. Bedankt.!

Idealisten en Goede Doelen
Als sponsor van vele initiatieven (lokaal, regio-
naal en internationaal) valt de jaarlijkse toename 
van het aantal goede doelen, begonnen uit een 
goed hart en goed idee, helaas niet meer te 
behappen. Zoals we allen heel goed weten, het 
dichtst bij het hart weegt het zwaarst. Nu is 
het niet aan sponsors zoals Caritas om hier een 
moraliserende opmerking over te maken, maar 
zeker op het lokale vlak kunnen we niet anders 
dan goede doelen aanbevelen. Kijk eens of er in 
de eigen regio samenwerkingsverbanden te reali-
seren zijn, zodat als extra voordeel ook een goede 
hoeveelheid vrijwilligers in stand kan worden 
gehouden. Zomaar een idee !!! 

Sam’s Voorjaars-kledingactie voor Mensen 
in Nood
Dhr. en Mevr. Beauraing zijn door Sam’s 
Kledingactie voor Mensen in Nood onlangs in 
de bloemetjes gezet. Jarenlang hebben zij zich als 
vrijwilligers ingezet om de voorjaarsactie in het 
dorp Terhole mogelijk te maken. Er is een eind 
gekomen aan de inzameling vanwege het sluiten 
van het kerkgebouw.

Dank aan alle vrijwilligers in de Oost Zeeuws-
Vlaamse dorpskernen en bewoners van Nieuw-
Namen, Clinge, Koewacht, Vogelwaarde, 
Lamswaarde en Kloosterzande.

De voorjaarsactie in Oost Zeeuws-Vlaanderen 
is geslaagd, 1935 kilo werd opgehaald. Nooit 
genoeg, het kan altijd beter. Maar we zijn dik 
tevreden!
 



8 - Kerkkoerier

CLUSTER MIDDEN Hulst

AANDACHT VOOR ONZE JUBILERENDE VRIJWILLIGERS 
UIT DE PAROCHIEKERN H. WILLIBRORDUS HULST

Dit jaar zijn er in onze parochiekern 2 
bijeenkomsten gepland waarin jubilerende 
vrijwilligers (variërend van 5 t/m 40 jaar) 
in het zonnetje gezet worden. Op de eerste 
avond dinsdag 22 mei, mocht ik ook 
aanwezig zijn, dit met 2 petten op: vanuit de 
stuurgroep vrijwilligersbeleid maar ook als 
zelf jubilerende vrijwilliger.

Met mij hadden vele mensen gehoor 
gegeven aan de uitnodiging om een stukje 
extra waardering te krijgen voor het vele 
vrijwilligerswerk wat wij samen mogen 
uitvoeren, ieder op zijn/haar eigen manier. 

Op deze mooie warme avond werden 
we verwelkomd door de stuurgroep 
vrijwilligersbeleid, welke bestaat uit Vera 
Calluy, Irene v Roosmalen, Anita Hendriks, 
Jo Otjes, mezelf Anja Vermast en pastor 
Katrien Van de Wiele. Vanuit de PKC 
waren Cecile van Tiggelen en Marjo van de 
Boomen aanwezig.

Na een bakje koffie/thee en heerlijke 
appelcake gebakken door mevrouw Annie v 
Puyvelde, werd door Vera het stuurwiel in de 
hand genomen. Zij zette ons op de volgende 
manier in het zonnetje:

Vrijwilliger zijn:
• Is vrijwillig, maar niet vrijblijvend 
• Is verbonden, maar niet gebonden
• Is onbetaalbaar, maar niet te koop
• Is positief denken
• Is positief doen met als enig doel voor jezelf 

en de ander een goed gevoel

Dit werd extra kracht bijgezet door het 
uitreiken van een leuke geste, vereeuwigd 
door het maken van een groepsfoto door Paul 
Compiet, met tijd voor elkaar onder het genot 
van een drankje.

Uit naam van alle aanwezige jubilarissen: 
dank je wel voor de mooie woorden, de 
aandacht aan ons besteed, de uitnodigende 
sfeer, het leuke aardigheidje en de mogelijkheid 
elkaar te kunnen ontmoeten... op naar de 
volgende jaren.

Anja Vermast

Aantal jaren vrijwilliger van links naar rechts: 
Paul Verschuren: 10, Frans Courtin: 30, Lidy 
Albregts: 30, Gerard Janssen: 10, Ber de Kock: 
40, Lia Kerckhaert: 30, C. van Bendegem: 
25, Ria van de Waart: 10, Huub Albregts: 
15, Anja Vermast: 30, Rita der Weduwe: 35, 
Mariëlla Vleeshouwers: 15, Tiny van Aken: 5, 
Truus Vervaet: 25, Leonza Ferket: 25, Mevr. 
Piket: 30, L. van Goethem: 30, Nelly Janssen: 
10, Alex Vervaet: 30

CLUSTER WEST Boschkapelle • Hengstdijk • Stoppeldijk

VOOR TILLY VAN DER VEEKEN – LAMBERT
In onze samenleving lijkt het soms of het iets 
beschamends heeft om met spiritualiteit bezig 
te zijn. Of überhaupt achter het gordijn van 
de zichtbare werkelijkheid te willen tasten naar 
een groter verband. Ik denk dat het denken ons 
veel heeft gebracht, maar dat we onmogelijk 
alles kunnen overzien. Ik denk dat het verstand 
op cruciale momenten zelden toereikend is om 
door te dringen tot het wezenlijke. Dan blijft 
volgens mij over: overgave aan wat er gebeurt, 
met eerbied voor dat wat boven ons uitstijgt en 
ons omvat.

Als ons iemand ontvalt, kunnen we overvallen 
worden door heftige emoties die zich door het 
denken in ieder geval niet laten terugdringen. 
We worden teruggeworpen op onszelf, gecon-
fronteerd met de vraag wat het bestaan eigenlijk 
inhoudt, Hoe moeten we verder? Een naaste 
verliezen leidt vaak tot een zekere desoriëntatie, 
richting en vertrouwen moeten worden her-
wonnen. Afscheid nemen op een manier die 
voor je gevoel klopt is essentieel in dit proces. 

We hebben afscheid van Tilly genomen tijdens 
de uitvaartdienst in haar kerk in Boschkapelle.

Als we aan Tilly denken, dan herinneren wij 
ons dat:
- Zorgen en werken centraal stonden in haar 

leven en niets was haar teveel.
- Zorgen ook voor Fred, de kinderen en de 

kleinkinderen.
- Zorgen voor haar kerk: jarenlang was zij kos-

ter op Boschkapelle. Niets was haar te veel, ze 
was er altijd.

- Altijd een vriendelijk woord voor iedereen. 
Tilly was een mensen mens.

We zullen haar vreselijk missen.

Dit doet mij denken aan de volgen de tekst:
Ubi caritas et amor, deus ibi est
Waar naastenzorg en liefde is, daar is God

R.H. (namens pkc Boschkapelle) 
uit https://klazienkruisheer.nl/ruimte-voor-
spiritualiteit

VRIJWILLIGERS 
GEVRAAGD 

(voor H.H. Petrus & Paulus)
Wij zoeken vrijwilligers die de 
werkgroep van kosters willen 
aanvullen. Ook zoeken wij nog 
lectoren. Wij werken met een rooster 
van diensten. Graag zouden wij 
een beroep op u allen willen doen. 
Vindt u het belangrijk dat er in onze 
kerk in Boschkapelle wekelijks een 
viering blijft? Dan kunnen we er 
wel een koster bij gebruiken, want 
twee mensen is toch wat weinig voor 
de werkgroep. Graag ook nieuwe 
lectoren.

Riet de Klerk (koster) 0114 – 671725,
Jo de Poorter (koster/lector) 
0114 - 671720
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CLUSTER OOST Clinge • Graauw • Nieuw-Namen

BID DE ROZENKRANS  
VOOR DE VREDE

De Nederlandse bisschoppen bidden in 2018 samen 
met alle katholieken elke maand, op een speciale dag, 
de rozenkrans met als intentie de vrede in de wereld. 
Iedere maand wordt in één van de bisdommen 
tijdens een bijzondere gelegenheid hiervoor gebeden 
en de bisschoppen roepen gelovigen op om mee te 
doen, ieder op zijn of haar eigen plek, alleen of met 
anderen tezamen. Parochies in het Bisdom Breda 
zijn uitgenodigd om hierbij aan te sluiten (www.
bisdombreda.nl).

In de kerk van Clinge zal dit jaar ook 4 x op 
zaterdagavond de rozenkrans gebeden worden en 
wel voor de volgende gelegenheid: 
*  zaterdag 7 juli: Gedachtenis Heilige Maagd Maria, 

Zoete Moeder van Den Bosch
*  zaterdag 8 september: Feest Maria geboorte
*  zaterdag 8 december: Maria onbevlekt ontvangenis 
Het rozenkransgebed begint telkens om 18 uur en 
is met medewerking van gebedsgroep De Bron. 
Hierop aansluitend vieren we om 19.00 uur de 
zaterdagavondviering. Wij nodigen iedereen van 
harte uit om aan deze rozenkransestafette voor de 
vrede in de wereld deel te nemen.

Bernadette

GESLAAGDE EERSTE COMMUNIEVIERING  
IN CLINGE

Zaterdag 19 mei 2018 was het dan zover: 
12 jongens en meisjes uit cluster oost 
mochten voor de eerste keer volledig 
deelnemen aan de eucharistie. Helaas 
was het zonnetje niet van de partij en 
verschenen er donkere wolken aan de 
hemel, maar in de kerk was daar weinig 
van te zien. Slingers, ballonnen, bloemen 
allemaal in de kleuren rood/wit; een lust 
voor het oog.

Rond half elf verzamelden 3 kinderen 
uit Clinge, 5 uit Graauw en 4 uit 
Nieuw Namen zich in het kerkzaaltje 
naast de kerk. En ja, ze waren best wel 
een beetje zenuwachtig want het was 
toch wel spannend. Maar toen ze onder 
kleurrijke bogen de mooi versierde kerk, 
vol met bekende en onbekende mensen 
binnentraden, kwam er weer een lachje op 
hun gezicht. Daar zaten papa en mama en 
de familie evenals pastoor Wiertz en pastor 
Chantal van de Walle, die ze kenden van 
de oefenmiddag. Het feest kon beginnen! 
Samen werd er gebeden, gezongen en 
voorgelezen door de kinderen. En al liep 

het bij de repetitie wel eens een keertje 
fout, nu verliep alles vlekkeloos. Met als 
hoogtepunt van de viering dat de kinderen 
voor het eerst de communie mochten 
ontvangen. Wat waren ze geconcentreerd 
en deden ze het prachtig. Als afsluiter, toen 
alle spannende dingen achter de rug waren, 
was het tijd om hún lied, ‘Dromendans’, 
zingend, dansend en springend aan de 
mensen te laten zien. De vonken sprongen 
er vanaf. Met een drankje in het tegenover 
gelegen café en het uitwisselen van de 
bekende communiefoto’s ging iedereen 
tevreden naar huis om daar het feest verder 
te zetten. En wij, als begeleiders, konden 
terug kijken op een geslaagde viering, 
mede door een vruchtbare samenwerking 
tussen de 3 kernen.

Lucas, Arnoud, Elise, Noa, Sebastian, 
Lynn, Senne, Aure, William, Maarten, 
Anouk en Summer: nogmaals hartelijk 
gefeliciteerd en hopelijk tot ziens!

Lilian en Annemie, Brigitte, Bernadette 
en Miriëlle

Reparatie klok H. Henricus Clinge
Onlangs sloegen bij ons in de kerk letterlijk 
de stoppen door. Wat bleek: de motor en de 
kettingaandrijving van de grote klok bleken 
het na ruim 40 jaar voor gezien te houden. 
Met hulp van vrijwilligers en door sponsoring 
van een nieuwe motor met revisie van de 
aandrijving door de fam. Bracke in Clinge, 
hebben we tegen geringe kosten de zaak 
kunnen opknappen. Uiteraard heeft onze 
ploeg ook de kettingaandrijving van de 
kleine klok een grote beurt gegeven. Met een 
onderhoudsbedrijf is een afspraak gemaakt 
e.e.a. af te werken en verder te onderhouden. 
Dankzij de vrijwilligers en de fam. Bracke 
kunnen we binnenkort weer luisteren naar 
het geluid van onze beide klokken.

BIJDRAGE NIEUW-NAMEN
Op 30 maart werd de jaarlijkse paasviering in de 
kerk gehouden voor en door de basisschoolkinderen 
van Nieuw-Namen. De kinderen hadden eerst een 
paasontbijt op school gekregen en kwamen naar de 
kerk hun spaarpotjes voor de Vastenaktie te brengen. 
Er werden paasverhalen verteld en het thema was 
“Nieuw Houvast”. Ook werden er herinneringen 
opgehaald aan hun spijtig genoeg overleden vriendjes 
Lily en Mike. Hun lichtje blijft branden, ze zullen niet 
vergeten worden!
Na afloop konden de kinderen nog paaseieren zoeken 
in het bos achter de kerk.

Kasbeheerder 
Onze kasbeheerder heeft enige tijd geleden 
aan gegeven te willen stoppen met zijn 
taken voor onze PKC H. Henricus Clinge. 
Zijn drukke werkzaamheden maakten het 
niet mogelijk hiermee door te gaan. Nu de 
parochie toewerkt naar een meer centrale 
financiële administratie is het even lastig 
naar de juiste opvolger te zoeken omdat 
zijn of haar taak nog niet duidelijk te 
omschrijven is. Karel Lansu heeft zich bereid 
verklaard de taak van kasbeheerder op zich 
te nemen. Camiel Durinck zal de verwer-
king in Navision voorlopig blijven doen in 
afwachting van de centrale verwerking in het 
nieuwe programma. 
Sjaak Leegstraten
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CLUSTER ZUID Heikant • Koewacht • St. Jansteen

Samenkomen om te vieren
In maart is tijdens de parochieviering in 
de Warande te St. Jansteen het Mariabeeld 
opnieuw ingezegend. Maria en het Jezuskind 
waren aan onderhoud toe en zijn opnieuw 
geschilderd. Het resultaat is geweldig, tot 
zelfs de nageltjes van de tenen zijn gelakt. 
Bedankt Hilair.
Pastor Ralf Grossert heeft het beeld weer een 
religieuze plaats gegeven in de parochie. In 
het begeleidend gebed bad hij om zegen en 
voorspraak voor de parochie en voor allen 
die door het beeld geïnspireerd zijn. Bij de 
zegening werd wijwater gesprenkeld. Een 
laatste spatje op de neus van Maria werd 
voorzichtig door Ralf weggepinkt. 

Overal waar beelden worden gebruikt staan 
deze voor een symbool; verkeersborden en 
richtingaanwijzers leiden de reiziger, een 
bloem is teken van genegenheid en een 
ring van trouw. Zo is het ook met de 
tekens in de kerk. Een beeld, een kruis, een 
gebrandschilderd raam, een kerkgebouw, 
een kerktoren – het zijn allemaal beelden 
die de mens oproepen om de roep van de 
samenleving even in te ruilen voor aandacht 
voor het heilige, aandacht voor God. Een 
knik van herkenning en een gegeven hand 
zijn een voorbijgaand moment. Dieper is 
de omhelzing, daar raken de harten elkaar 
en daar is heel de mens bij betrokken. Een 
warme omhelzing ervaart men dagen later 

nog. Het zien van een kerktoren roept even 
de aandacht; ondergaan van een sacrament 
vraagt om verbondenheid vanuit het hart.

Bij de doop wordt men ondergedompeld 
in de schepping en getekend als vriend 
van de scheppende en genade-schenkende 
God. In de communie zijn we door het 
eten van hetzelfde brood één met het leven 
van Jezus en door Hem één met het leven 
van de medemens. Eén zijn met het leven 
van Jezus houdt in geloven in de God de 
Vader en geloven in een leven na de dood. 
Tegelijk dienen we evenveel aandacht te 
schenken aan de zorg vragende medemens. 
Dat kan in directe contacten, maar ook in de 
persoonlijke zorg voor de vrede, de natuur 
en het milieu.
De symboliek aan en rond het altaar is rijk 
en biedt voor ieder iets waardevols; net 
als in het verkeer pak je ervan wat op die 
plaats en dat moment gewenst en nodig is. 
Allereerst is er het kruis dat herinnert aan 
Jezus’ leven en dood. De paaskaars wijst op 
de verrijzenis uit de dood en richt het hart 
op de nieuwe aarde en de nieuwe hemel. Het 
evangelieboek bewaart en opent de woorden 
van Jezus en daardoorheen de woorden 
van God zelf: “Eer God met uw leven. En 
daaraan gelijk is: Eer uw medemens.” 

Vuur van kaarsen tekent de hoop van de 
mens en de intentie om in geloof één te 

zijn. God met ons; wij zoeken Hem en Hij 
zoekt ons. De mens deelt in de Goddelijke 
energie. De Heer wil onder de mensen zijn. 
Hij is er in voorspoed en in tegenspoed, als 
de mens blij is en als de mens bedroefd is. 
Hij begeleidt het hele leven.
Beelden van Maria en de heiligen wijzen 
op het gebed. Als middelaar tussen de 
mensenwereld en de goddelijke wereld vuren 
de heiligen ons aan om te bidden en dragen 
zij ons gebed, waar we het zelf even niet 
kunnen. “Maria, bid voor ons.”
Rondom elke viering in een kerk of 
kerkzaaltje is er brok werk: het altaar en de 
beelden moeten gereed gemaakt worden, 
de wandecoratie aangebracht en de kaarsen 
verzorgd, de muziek klaargezet en de 
vieringboekjes uitgeprint. Ook al is het 
zaaltje in de Warande nog zo klein er is 
altijd wat te doen, net als in een echte kerk. 
Zelfs het slot van de kast vraagt af en toe 
aandacht. Daarnaast blijven er acties nodig 
van kerkbestuur en administratie. Al dat 
werk dient de doelen: de verbondenheid 
van hen die samenkomen en de band met 
de parochie en wereldkerk, en bovenal: de 
gedeelde ervaring van God in ons midden.
We zijn blij met het leven in deze 
gemeenschap en blijven daarmee op te 
toekomst gericht. Allemaal bedankt voor uw 
trouw en uw inzet.

Omer Calle

BIJDRAGE ST. JANSTEEN

VACATURE BEGRAAFPLAATSBEHEERDER ST. JANSTEEN
Na 15 jaar stopt Hilaire Wöginger als beheerder van de begraafplaats 
St. Jansteen en zijn we op zoek naar een nieuwe beheerder. De 
belangrijkste taken van de beheerder bestaan uit het bijhouden van 
de begraafplaatsadministratie, het factureren van uitvaartdiensten 
en begrafenissen en het opvolgen en verlengen van grafrechten. 
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Jos van Damme, 
tel. 06-51528456. Het vinden van een opvolger voor Hilaire is 

urgent, indien we hier niet in slagen, zou dit betekenen dat al op 
korte termijn begrafenissen op de begraafplaats St. Jansteen niet 
langer mogelijk zijn. Hilaire heeft aangegeven bereid te zijn om 
zijn opvolger in te werken, aanvullende informatie over de functie 
kan ook bij hem worden ingewonnen: tel. 0114-314416.
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STUIKERSFEESTEN ZEER GESLAAGD!
Voor de 20ste keer waren er de Stuikersfeesten 
op Heikant. Weer op de oude vertrouwde 
datum van 1ste Pinksterdag. En het werden 
gelukkig weer drukbezochte Stuikersfeesten. 
Ongetwijfeld hielp het weer op die dag daar 
aan mee. Het was geen stranddag, maar 
het was wel droog en met veel zon, dus een 
prima dag om Heikant te bezoeken. En dan 
blijkt de formule ijzersterk. De dag begint 
buiten met een rommelmarkt, waarna er 
de hele dag doorlopende activiteiten op het 
Stuikerplein zijn. Het is de hele dag gezellig 
druk, waardoor ook de meeste kraampjes de 
hele dag blijven staan. En een groot deel van 
de bezoekers loopt natuurlijk de kerk even 
binnen.
Daar hadden wij weer het beproefde 
programma. De kern van het gebeuren 
blijft de grote tentoonstelling van lokale 
kunstenaars, georganiseerd door Johan van 

Waes (met een dertigtal deelnemers!). Daarbij 
weer heel veel mooi grafisch werk, maar 
ook mensen als Evelien Mangnus met haar 
aansprekende poppen en Jos Kroes met zijn 
keramisch werk trekken veel belangstelling. 
Net als de stand van de Heikantse KBO. De 
werkgroep Heikantse kerk heeft zelf ook een 
stand met informatie over haar activiteiten 
en over de Heikantse kerk. We doen dan 
ook altijd een kleine loterij met enkele 
hele mooie prijzen. Daarbij ontstaan vaak 
interessante gesprekken. De trekking van de 
loterij werd dit jaar gedaan door Johan van 
Waes.
De boekenmarkt, een organisatie van Jen 
Francken en Camiel Duerinck, trekt ook 
altijd een vaste groep liefhebbers. En de 
kinderen van basisschool de Heidepoort 
hadden allemaal een tekening aangeleverd 
rondom het thema “feest”. Of het door het 

mooie weer kwam weten we niet, maar zelfs 
het bezoek aan de toren was dit jaar groter 
dan anders.
De deelname aan de Stuikersfeesten met 
alle activiteiten betekent voor onze groep 
elk jaar een boel werk. De vele kramen, 
boeken en panelen lopen immers niet uit 
zichzelf de Heikantse kerk in en uit. Maar 
als we dan weer op een zeer geslaagde dag 
kunnen terugkijken, is het alle moeite meer 
dan waard.
Alles bij elkaar bracht dit gebeuren voor de 
organiserende stichting ongeveer € 900,- op. 
Geld dat we heel goed kunnen gebruiken 
als we kunnen starten met een zesjarig 
onderhoudsplan voor de Heikantse kerk. 
Daarover een volgende keer hopelijk meer 
nieuws. 

K. Martinet

Kerkkoerier - 
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KERKTHEATER IN DE KERK VAN KOEWACHT
’t Hagelde en ’t sneeuwde en ’t was er zo koud . . . 
Koud was het zeker op 17 maart, de dag dat in de kerk van Koewacht het theaterstuk 
Het 1e mirakel van het Kindeke Jezus werd opgevoerd. Druk was het dus niet, mede 
door het extreem koude weer, maar in de kerk was het wel warm en gezellig toen Geert 
Van den Broeck meer dan 20 Bijbelse personages tot gewone mensen maakte om het 
geboorteverhaal van Jezus tot de vlucht naar Egypte uit te beelden. Dat ging gepaard 
met veel gebaren. Na afloop konden de kinderen de opgedane inspiratie met stiften aan 
het papier toevertrouwen. De bladen zijn daarna rondom de getekende vredesduif op 
een heel groot doek geplakt en tentoongesteld in de kerk. Dit was het eerste evenement 
dit jaar van de Stichting Kerkbelang Koewacht. Op www.kerkbelangkoewacht.nl vindt 
u altijd wat er zoal te doen is in de kerk.
(G.v.d.S.)

UITSTAPJE VRIJWILLIGERS KERK KOEWACHT
Met een volle bus rijden wij op 11 mei met 
Marc, onze chauffeur van firma Lauwers, 
naar de Koningin der Belgische badsteden: 
Oostende. Bij Loppem pikken we onze gids 
Karien op. Aan de kust worden we verwend 
met Belgische boterkoekjes en koffie/thee, 
met een geweldig uitzicht op zee met vele 
speciale zeilschepen. We wandelen naar het 
Duinenkerkje. Hiernaast ligt James Ensor, 
tot baron benoemd, begraven. Hij heeft 
er mede voor gezorgd dat het omliggende 
polderlandschap beschermd gebied is. 
Een oud wit huisje met rood pannendak 
herinnert aan vervlogen tijden.
Met de bus maken we een rondrit door de 
stad Oostende. Omdat er festiviteiten zijn, 
kunnen we niet overal komen. Zo zien we 
vanuit de bus: de dikke Mathilde liggen, 
het zonnewijzer uurwerk, de vernieuwde 
hypodroom, het casino en we zien ook de 
oude Mercator in de haven liggen. De vele 
hoogbouw vindt iedereen wel storend; vele 
Belgen hebben hier een tweede verblijf. We 
wandelen door de koninklijke gaanderijen, 
langs het Leopoldpark met de Japanse tuin, 
die nu niet is opengesteld.
Ons middagdiner gebruiken we weer in het 
hotel met zicht op zee. Enkelen doen nog een 
wandeling langs het brede Noordzeestrand 

en vervolgens rijden we richting Loo. Maar 
eerst nog een bezoek aan het graf van pastoor 
Pype, vissersaalmoezenier, die veel betekend 
heeft voor de vissersgezinnen aan de kust.
In Loo krijgen we een geleide excursie in de 
koekjesfabriek van ‘Jules de Strooper’. We 
sluiten af met het proeven van de heerlijke 
koekjes met koffie. Natuurlijk nemen we 
ook koekjes mee voor het thuisfront.
Afsluitend nemen we nog een zonnig 

terrasje op de mooie gerestaureerde Markt 
van Diksmuide met zijn schitterende 
oude gebouwen. We kunnen terugzien 
op een zeer geslaagde, zonnige dag! 
Vrijwilligers, dank voor alles wat jullie voor 
de kerk van Koewacht doen!
(Lilianne) 

BIJDRAGE KOEWACHT Wachten op het wonder. 
Ik heb gehoord dat velen 

van jullie zitten te wachten
op een wonder, 

een wonder dat ik, 
jullie God, 

de wereld zal redden.

Hoe zal ik redden, 
zonder jullie handen?

Hoe zal ik rechtspreken 
zonder jullie stem?

Hoe zal ik liefhebben 
zonder jullie hart?

Vanaf de zevende dag 
heb ik alles 

uit handen gegeven: 
heel mijn schepping 

en mijn wondermacht.

Niet jullie, maar ik 
wacht nu op het wonder. 

Luc Gorrebeek.
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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
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SB44171

Julianastraat 13, 4566 AC Heikant
0114-850840

www.ducommerceheikant.nl
Ook frituur 

Wij verzorgen koude schotels en warme gerechten voor thuis

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

Laat je richting niet bepalen door 
angst, maar door liefde en vreugde. 

Osho

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

15
2

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

A.E.G. • PHILIPS

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

CLOOSTERSTRAAT 76 - KLOOSTERZANDE - TEL. 0114-681429

SB26156
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CLUSTER NOORD  Kloosterzande/Ossenisse • Lamswaarde • Terhole

Te zien in de Librije eigendommen van Terhole: gesloten maar niet vergeten.

DE ROOMS-KATHOLIEKE PAROCHIE VAN TERHOLE
Geschiedenis 
De naam Terhole werd gegeven aan de 
buurtschap, die ontstond op het punt waar 
de weg van Hulst naar Kloosterzande de 
Notendijk ontmoet. De naam herinnert 
aan de heul (of hool) die ter plekke de 
mogelijkheid bood aan de kreek genaamd 
Rietvliet om onder de Notendijk door verder 
naar het noorden te stromen. De mensen 
die hier woonden waren voor hun kerkelijke 
activiteiten aangewezen op de geestelijken 
verbonden aan de parochiekerken in de 
naburige dorpen. De gebroeders Colsen 
namen het initiatief voor de oprichting van 
een eigen parochie in de buurtschap. In het 
jaar 1920 was het zover. De omliggende 
parochies stonden een deel van hun 
grondgebied af met in totaal circa 850 zielen. 
Bisschop Hopmans gaf daarna toestemming 
voor de bouw van een kerk ter plaatse op 
voorwaarde dat “alle inwoners van Terhole 
naar vermogen zouden meewerken”.

De eerste steen voor de kerk werd gelegd 
op donderdag 17 juni van dat jaar. Een 
viertal “maagdekens” droeg, vergezeld door 
het muziekgezelschap Excelsior, de leden 
van het kerkbestuur, de “dames zelatrices” 
en een groot aantal geestelijken, waaronder 
“bouwpastoor” Boumans, de eerste steen 
naar het met groen en bloemen versierde 
terrein waar de kerk zou worden gebouwd. 
De pastoor borg de stichtingsoorkonde 
samen met een aantal munten in de holle 
steen op, zegende die en metselde hem op 
zijn plaats. Het was een steen voor wat een 
“hulpkerk” moest worden want vooralsnog 
ontbrak het aan voldoende financiële 
middelen voor de bouw van een grote kerk 

met toren. Na de eerstesteenlegging kon 
ieder die dat wilde een steen metselen tegen 
betaling van vijfentwintig gulden.

Dankzij dit soort acties en vele schenkingen 
kon de kerk worden afgebouwd en 
ingericht. De kerkwijding met plechtige 
heilige mis vond plaats op 17 maart 
1921. Onmiddellijk bloeide het kerkelijk 
leven op. Broederschappen werden 
opgericht, patroonsfeesten, missies en 
aanbiddingsdagen werden gehouden, er werd 
een kruisweg opgehangen, een torenuurwerk 
geplaatst en het “misbruik” van dansen ter 
gelegenheid van de kermis hield, op verzoek 
van de pastoor, op te bestaan. Eén van de 
hoogtepunten van de katholieke devotie was 
de aanbidding van het beeld van de Heilige 
Fatima in de kerk op 19 en 20 juni 1955. 
Het beeld was op pelgrimstocht en bracht 
een bezoek aan alle parochies. Daar werd het 
dag en nacht aanbeden.

In het jaar 1987 werd de parochie opgenomen 
in het verband van Kring-Noord dat onder 
leiding kwam te staan van een pastoraal team. 
In 1995 kon in aanwezigheid van bisschop 
Muskens het vijfenzeventig jarig bestaan 
van de parochie gevierd worden en het jaar 
daarop het vijfenzeventig jarig bestaan van 
de kerk. Maar ook in Terhole merkte men 
toen al de terugloop van het kerkbezoek 
en de moeilijkheden bij het vinden van 
parochiegeestelijken. In laatstgenoemd jaar 
werd door het Katholiek Sociaal-Kerkelijk 
Instituut (KASKI) vastgesteld dat onder 
meer de kerk van Terhole op termijn zou 
moeten worden gesloten. Een voornemen 
dat uiteindelijk in 2016 definitief werd.

Patroonheilige
De parochie Terhole stond onder 
bescherming van de heilige Gerardus 
Majella. Deze volksheilige leefde van 1726 
tot 1755. Hij is vooral bekend door zijn 
voorbeeld van nederigheid, gehoorzaamheid 
en godsdienstigheid en werd patroonheilige 
van “hopeloze” zaken, van kleermakers en 
van zwangere vrouwen. In het jaar 1904 
werd hij heiligverklaard. Zijn feestdag is 16 
oktober.

Pastoors
De volgende pastoors hebben de parochie 
gediend:
Arthur Boumans (1921-1929)
Joseph Nelissen (1929-1936)
Antonius Schoutens (1936-1968)
Antoine Koopmans (1968-1971)
Bernard Jeuninck (1971-1973) en
Eugenius van Acker (1973-1987) 

Prentje met 
voorstelling van de 
heilige Gerardus 
Majella

Tekst: A. Prinsen.

Bronnen: het archief van de parochie en de 
brochure uitgegeven t.g.v. het 75-jarig bestaan 
van de parochie in 1995.

Feest op Terhole na ontvangst van het bericht dat er een kerk gebouwd mocht worden
(Bron: 100 Jaar “Excelsior” Terhole 1903-2003)
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Voor de jeugd

Wat zullen we vandaag gaan doen?

Het is bijna vakantie. Een zee van tijd. 
Misschien weet je al wat je gaat doen. Op 
vakantie met je ouders? Maar wat ga je 
doen als je gewoon thuis bent? Je goed bezig 
houden: zwemmen, een mooi boek lezen, 
puzzelen, woorden raden met galgje, elkaar 
een leuke mop vertellen. Of een raadsel 
bedenken, ook dat is een kunst. Er is zoveel 
te bedenken. En doe het met  plezier. Als je 
dat doet, dan is de dag zo om.

Zullen we gaan spelen op mijn kamer
Of gaan zwemmen in de zee. 
Of gaan kijken naar de voetbal
Vanavond speelt RBC

Zullen we gaan klimmen in de bomen
Of gaan rennen op het strand
Of gaan bouwen met de blokken
Alle stoelen aan de kant

Zullen we gaan chatten op de kabel
Of gaan varen op de zee
Of gaan lopen in de bossen
Ik ga altijd met je mee

Frits de P.

Bijna vakantie Geheim- 
taal

Schrijf jij wel eens in geheimtaal? Doe 
maar mee met Anton T. Hij schreef  
een gedicht in geheimtaal. Je kunt het 
wel lezen hoor, want de  code staat er 
bij. En daarna ga  je zelf maar iets leuks 
schrijven. Bedenk  zelf een code. Vergis 
je niet.
Geheimtaal
Geheimtaal is leuk.
Gewoon leuk,
maar wel raar.
Een O=I
Een E=A

Gaheimteel
Gaheimteel os leuk.
Gawiin leuk,
meer wal reer.
Aan I=O.
Aan A=E

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
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16 juni de priesterwijding van Tom Kouijzer
Een volle basiliek. Om je heen kijkend zie je zoveel mensen, die net als jij deze 
priesterwijding willen meemaken. Neomist Tom wordt binnengeleid door een 
lange stoet van priesters jong en oud, velen van verre gekomen, paters maristen en 
wereldheren. Muziek klinkt, het koor zet in. De hele kerk zingt. Al zingend 
voel ik warmte, bezieling, kracht, inspiratie, geloven. 
Woorden in zang en verhalen zetten ons geloven kracht 
bij. Dit zijn woorden die er toe doen. Hier gaat het om. 
Niet van bovenaf maar van binnenuit. Een plechtige 
wijding, een eucharistieviering en tot slot dankwoorden 
van Tom voor zovelen die een steentje hebben bijgedragen 
aan deze bijzondere gebeurtenis. De receptie daarna 
brengt gezelligheid met zich mee.

17 juni de eerste heilige mis van Tom
Wat de wijding mij aan hemelse sferen ingaf, de tweede dag gaf me een beeld van de 
realiteit. Tom zei ons zijn eerste mis te willen vieren in het teken van dankzegging. Het 
was een loven van de Heer, een bewustzijn dat God ons roept. In de preek, de uitleg 
van de viering zei pater Ad Blommerde: We staan met onze talenten in dienst van God. 
Dat mag een bemoediging voor ons zijn. Soms voelen we alsof God zover weg lijkt. We 
horen God niet meer. Zijn we als kleingelovigen te ongeduldig en willen we resultaat 
zien? Hebben we te weinig vertrouwen. Het rijk van God werkt in stilte. Vergelijk het met 
ontkiemend zaad. Ook dat werkt in stilte. God mag zo hoog verheven lijken... Hij is zo 
dichtbij. De natuur mag voor ons daarvoor een duidelijk beeld zijn. Blijf vertrouwen, 
we kunnen niet zomaar Gods werken naar onze hand zetten. Groeikracht is aan God, 
niet aan ons. In dat licht mogen we danken voor Tom, 
opgegroeid in en vanuit onze parochiegemeenschap. Ook 
dank voor allen die vanuit hun hart dit feest mogelijk 
maakten.

opgegroeid in en vanuit onze parochiegemeenschap. Ook 

Een zaaier
Een zaaier ging uit om te zaaien,
want zie, van omhoog scheen de zon.
Hij dacht aan zijn oogst straks te maaien
en strooide zo wijds als hij kon.

Want heil, wat een vreugd’ zou het wezen
als straks al zijn oogst werd vergaard.
Toch... ‘k heb ook van droefheid gelezen.
Zijn werk ging met zorgen gepaard.

Onzekere tijden, zij kwamen.
Want zie, van omhoog streken neer
de vogels die ‘t zaad hem ontnamen,
‘t ontkiemende groen was niet meer.

En daar, op steenachtige gronden
kwam tierig het onkruid in zicht.
‘t Was of hij door onheil gezonden
zijn zwoegwerk voor niets had verricht.

Tóch . . . glorie! Er waren ook zaden
door zegen van boven besproeid.
Want, naast de steenachtige paden
stond graan, rijk ontkiemd en volgroeid.

De zaaier ging uit en hij maaide,
bereidde zich voor op zijn feest.
Want, dank! Er was zaad dat hij zaaide
tóch heilzaam en vruchtbaar geweest.

O Heer, U vraagt mij óók te zaaien,
want ‘k werk immers mee aan Uw plan.
Ik bid: laat Uw Geest in mij waaien,
dan zaai ik zo wijds als ik kan.

Ik bid: Laat Uw Geest in mij waaien.
dan zaai ik zo wijds als ik kan.

naar Matt. 13:1-9 
door Jolanda Vlastuin-van Deelen

Een persoonlijke impressie van Josephine Hamelinck

wereldheren. Muziek klinkt, het koor zet in. De hele kerk zingt. Al zingend 

van Tom voor zovelen die een steentje hebben bijgedragen 




