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COLOFON TEN GELEIDE
Kerstgevoel
Een mooi feest op weg naar 2019. Als 
middelpunt het Kerstkind, Jezus. Daarbij 
het feest van gezelligheid, samen zijn, 
kerstboom, kerstverlichting, van donker 
naar licht, stralende sterren die ons wat 
goeds vertellen, onze fantasie rijkt ver. In die 
saamhorigheid worden banden versterkt.

In ieder van ons, heel persoonlijk, kan 
Kerstmis uitgroeien tot iets moois, iets 
wezenlijks waar we wat mee kunnen. Zie 
het als een innerlijk proces. Het kerstgevoel 

wat je als kind hebt ervaren, hoe je er nu 
tegenover staat en welke nieuwe denkbeelden 
er bij u opkomen. Deel het met anderen, geef 
het kleur voor je toekomst. Geef mensen 
aandacht. Er zijn zo veel vormen. Iemand 
die voelt dat hij aandacht krijgt, merkt dat 
op. Dat staat zo vast als een huis. 

Mag de Kerkkoerier die nu voor u ligt 
bijdragen tot nadenken en verrijking. 
De redactie wenst u daarbij een hoopvol 
Kerstmis en een goed nieuw jaar.

Redactie

mevr. H. Buys-Schouten, postbusbeheerder

mevr. J. Hamelinck
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Foto voorkant: Gemaakt door een 

parochiepelgrim 2018. De foto is genomen in 

de crypte van de Geboortekerk in Bethlehem 

en toont de zilveren ster op een marmeren 

ondergrond op de plaats waar Jezus geboren is. 

Vele pelgrims passeren dagelijks en raken daarbij 

even de ster aan.” 
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‘So it is Christmas’
Ze zien ontzettend op tegen de komende 
feestdagen. De dagen zijn nu al moeilijk. 
Alles was goed; altijd kwamen ze met alle 
kinderen en kleinkinderen samen. Alles 
goed afgesproken. Je waardeert het maar 
half als alles goed gaat. En nu is alles kapot. 
Misschien wel onherstelbaar. Een steen in 
de maag. Ze staan ermee op en ze gaan 
ermee naar bed. Hun zoon en broer met 
zijn gezin hebben met hen gebroken: ‘de 
rest’. Waarom? Om niets. Geen idee. Het 
feest van de Vredevorst komt dichtbij. 
Kan Hij iets veranderen? Iets voor ons 
betekenen? Een wonder bewerkstelligen 
misschien?

Tegelijkertijd weten we dat er zovelen 
zijn die tegen de aankomende feestdagen 
opzien. Omdat ze ruzie hebben. Omdat 
ze alleen zijn. Omdat niemand naar hen 
omziet. Omdat de dood iemand weg nam 
die zo dierbaar was. Omdat ze moeten leven 

in gebieden van oorlog en geweld. Omdat... 
Maar dit alles weten maakt de pijn niet 
minder. Neemt het verdriet niet weg. Maar 
juist om mét ons te zijn, mét allen die 
lijden, die verdriet hebben, die eenzaam 
zijn, juist om al die velen is Hij geboren, 
de Vredevorst. Om in alles met ons mee 
te leven. Om ons in alles te vergezellen. 
Om met ons te lijden als dat lijden op ons 
pad komt. Om met ons mee te trekken, 
een leven lang. Het helpt niet meteen, 
misschien helpt het helemaal niet; maar hoe 
was Zijn leven? Gemakkelijk? God blijft 
trouw. Zelfs door de dood heen. Dat laat 
Zijn leven ons zien.

Kerstmis, Kerstnacht. Buig je over de 
kribbe, zijn eerste plekje. Kijk Hem in de 
ogen. Kijk en zie... Zalig Kerstfeest.

Pastoor Wiel Wiertz

BLIJFT U GRAAG OP DE HOOGTE VAN 
NIEUWS UIT DE PAROCHIE?

Het parochieblad Tintinnabulum is er 
voor alle parochianen en komt iedere 
week uit. Er wordt actueel nieuws in 
opgenomen en er staat een overzicht 
van alle vieringen en misintenties in. 
Het Tintin kwam aanvankelijk uit als 
zelfstandig parochieblad met abonnees, 
later als onderdeel van Streekbeeld. Het 
Tintin blijft en zal evolueren naar een 
wekelijkse e-mail nieuwsbrief voor alle 
kerk betrokken mensen. Deze nieuwsbrief 
wordt de actuele nieuwsvoorziening 

binnen de parochie. Iedereen kan zich 
gratis op dit periodiek abonneren, indien 
men zich opgeeft via het e-mailadres 
redactie@rk-kerk-ozvl.nl. Meld u dus 
aan als u op de hoogte wilt blijven van 
nieuws uit uw parochie. In de meeste 
parochiekerken worden iedere week ook 
papieren versies beschikbaar gesteld. Alle 
nummers vanaf 2 november 2014 van het 
Tintinnabulum zijn terug te vinden in het 
archief op onze website. 
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SAMEN BOUWEN WIJ DE KERK OP
Beste mensen, wij zijn mensen van geloof, 
van hoop en van liefde. Wij die ons geroepen 
weten tot verbinding met God willen dat 
doen in verbondenheid met elkaar. God 
houdt van ons! God houdt van iedere mens. 
Wie we ook zijn en hoe we ook zijn.

Wij hebben elkaar nodig te midden van de 
wereld waarin wij leven. Ieder van ons wordt 
persoonlijk aangeraakt, geroepen, door God 
‘getrokken’. Hier ter plaatse, binnen de 
geloofsgemeenschap die wij op het woord van 
Christus ‘de plaatselijke Kerk, de parochie’ 
noemen, hier ervaren wij dat wij met velen 
zijn. Met verschillende levensverhalen, met 
verschillende talenten en met verschillende 
roepingen. Hier ervaren wij dat wij allen 
nodig zijn, dat wij allen onze plek hebben. 
Dat wij in onze verscheidenheid de Kerk 
opbouwen die Lichaam van Christus kán 
en wil zijn.
We leven als gelovigen altijd in een wereld 
waarbinnen wij sterk moeten zijn om het 

evangelie vast te houden en te verkondigen. 
Geloven is niet vanzelfsprekend. En altijd 
was en is er tegenstand. Belangrijk is dat 
we schouder aan schouder staan. En dat 
we schouder aan schouder blijven staan. 
Dat we elkaar steunen en vasthouden. Dat 
we elkaar moed inspreken als dat nodig is. 
Dat we elkaar overeind houden en dat we 
elkaar versterken in ons geloof als dat nodig 
is. Zoals het lied ook zingt: ‘Versterk dan 
uw broeders, versterk dan uw zusters’. Wat 
ons absoluut verzwakt en ontmoedigt als 
gelovige gemeenschap, dat is als iemand zich 
terugtrekt. Als binnen de rij die we samen 
vormen als Kerk van God iemand soms 
plotseling achteruit stapt en de rij verlaat. En 
zo de rij verzwakt. Als dat gebeurt, worden 
de anderen in de rij onzeker en verzwakken. 
Worden steeds meer de vragen gesteld: hoe 
moet het nu verder, kunnen we het nog, 
houden we het vol en heeft het nog zin?
Als we iets moeten voorkomen, dan is het 
dat we elkaar verzwakken. We zijn allemaal 

nodig. Een sterke rij, een sterke groep. Zeg 
nou niet: ik niet meer, ik doe het niet meer, 
ik wil niet meer, ik voel me niet meer thuis, 
ik zie het niet meer zitten, ik voel me niet 
begrepen, ik ben boos. Zeg het in ieder 
geval niet te snel en zeker niet zonder er 
met iemand over te hebben gesproken. Wij 
kunnen niemand missen en ieders stappen 
uit de rij, ieders verlaten van de gemeenschap 
van Christus ter plaatse, de parochie, de 
Kerk, verzwakt de hele groep en maakt allen 
onzeker en ondermijnt de gemeenschap van 
de gelovigen ter plaatse.

Jij bent nodig; op jouw plaats. God houdt 
van jou en iedereen houdt van jou. Praat 
erover. Bid en zet niet te gauw die stap 
terug. Jij bent gewild, geliefd, op jouw plaats 
binnen de Kerk, en binnen de parochie; jij, 
die door God wordt bemind.

Pastoor Wiel Wiertz 

EEN KENNISMAKING MET TONNY VERBRAEKEN
Ik ben geboren op 4 januari 1943 in Hulst, 
Zeeuws Vlaanderen. Vóór mij waren twee 
jongens en na mij is een zusje geboren.

Mijn vader is in november 1947 overleden 
en mijn moeder begin februari 1953. 

Via de Paters Maristen die in Hulst hun 
kleinseminarie hadden zijn mijn zus en ik 
uiteindelijk in Glanerbrug terecht gekomen 
waar ik als zeer snel het Twents dialect 
machtig ben geworden. In Glanerbrug 
heb ik mijn lagere school afgemaakt en 
in september 1955 ben ik begonnen met 
mijn studie aan het Carmellyceum in 
Oldenzaal waar ik het diploma gymnasium 
A heb gehaald. Ik was niet de enige uit 
Glanerbrug die elke dag 15 kilometer heen 
en 15 kilometer terug moest fietsen. Vanaf 
Lonneker fietsten we met de jongens en 
meisjes die uit Enschede of van nog verder 
naar Oldenzaal gingen. Ik heb er prachtige 
herinneringen aan over gehouden.

Nadat ik op 28 juni 1961 mijn diploma had 
gehaald ben ik mijn noviciaat (proefjaar) 
begonnen bij de congregatie van de Paters 
Maristen. Ze hadden in die tijd nog het 
Olavklooster, nabij Glane, dat als noviciaat 
diende. Nu is het een centrum geworden 
van de Syrisch Orthodoxe Kerk  in West 
Europa.

Op 12 september 1962 heb ik mijn religieuze 
geloften afgelegd en ben vervolgens in 
september naar ons grootseminarie in 
Lievelde gegaan om mijn studie filosofie en 
theologie te beginnen. Omdat het aantal 

priesterstudenten erg 
klein was geworden 
ben ik in september 
1967 naar Nijmegen 
gegaan waar ik op de 
katholieke universiteit 
de studie theologie in 
juli 1968 afgerond met 
een kandidaatsexamen 
kerkgeschiedenis.

Op 20 april 1968 ben 
ik door de toenmalige bisschop van Oslo, 
monseigneur Mangers tot priester gewijd. 
Ik had mijn verzoek om naar de missies 
te mogen gaan in de Stille Zuidzee al 
ingediend en ook verlof gekregen om naar 
de andere kant van de wereld te vertrekken.

Na een paar maanden vakantie in 
Glanerbrug ben ik via Denemarken, 
Thailand, Japan, Australië en Nieuw-
Caledonië naar het land gereisd waar ik 
was benoemd: de Nieuwe Hebriden. De 
meeste Nederlandse Maristen zaten in de 
Salomons eilanden maar ze hadden iemand 
elders nodig. Als je op de kaart kijkt waar 
de Nieuwe Hebriden (nu Vanuatu) liggen, 
zie je dat je niet verder kunt reizen want 
dan kom je weer terug.

Het was een Frans-Engels condominium, 
waar, hoe ongelooflijk dat ook lijkt voor 
een land met ongeveer 150.000 inwoners, 
twee onderwijssystemen, Frans en Engels, 
alsook twee ziekenhuizen, Frans en 
Engels en verder alle diensten tweetalig 
waren. Zelfs de postzegels met prachtige 

afbeeldingen moesten 
zowel in het Engels 
alsook in Franse druk 
verschijnen.

Ik heb op de eilanden 
Mallicolo, Ambrym, 
Pentecôte en Espiritu 
Santo van december 
1968 tot september 
1985 als missionaris 
gewerkt. In 1985 

werd ik tijdens een algemeen kapittel in 
Rome gekozen tot lid van het algemeen 
bestuur van de Paters Maristen dat in 
Rome zetelt. In die periode van 1985 tot 
1993 was ik de contactpersoon voor de 
Paters Maristen in Nederland, Duitsland, 
Australië en Japan, de Filippijnen en Afrika 
en heb ik veel gereisd.

In november 1993 ben ik naar Vanuatu 
teruggegaan tot september 1997 
toen ik definitief naar Nederland ben 
teruggekomen. Van 29 november 1998 
tot 1 juli 2006 ben ik lid geweest van het 
pastoraal team in Enschede. Vervolgens 
was ik overste van de Paters Maristen in 
Nederland en sinds december 2011 ben ik 
met pensioen en ik met 3 medebroeders 
in de pastorie naast de Broederenkerk in 
Deventer. Op 31 juli 2018 ben ik weer 
terug naar Hulst verhuisd.

13 september 2018

Tonny Verbraeken, 
Zandstraat 10  K02. 4561 SC HULST
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Op 16 oktober door Marinus Van den Berg met als thema: 
“Schrijf me… bel me… app me… als ik achterblijf ”.

Marinus gaat de avond in met een kaarsje voor al het verlies dat 
onbenoemd blijft en een gedicht “Zonder jou” dat hij schreef na 
het ongeval in Oss.

Elk verlies is uniek, soms blijft het verborgen en soms is het voor 
heel de wereld zichtbaar. Soms stapelt het verdriet zich op. Marinus 
roept echter op om niet in de leedconcurrentie te gaan maar onszelf 
serieus te nemen, want elk verlies is belangrijk.
Verdriet voelt niet altijd hetzelfde. Soms lijkt het minder heftig 
geworden en dan plots is het er weer en is het alsof je in een 
spinnenweb vastzit met veel dubbele gevoelens. Dan is er nood aan 
iemand die extra luistert, die soms ook méér naar het spinnenweb 
kijkt dan naar het verdriet. Rouwenden hebben geen nood aan 
oordeel van buitenaf maar aan iemand, die hen hun verhaal laat 
vertellen in al zijn ingewikkeldheid. Mensen schamen zich vaak 
en dat geeft innerlijke pijn en eenzaamheid. Dan zijn gesprekken 
nodig die een begin van ordening brengen in de chaos. Over het zó 
luisteren dat je de ander in zijn/haar chaos begrijpt, vertelt Marinus 
het verhaal van een man die op bezoek ging bij iemand die in de 
put zat.

Diegene had iedereen verloren en zat letterlijk (aan en) op de grond. 
De man ging naast hem op de grond zitten en luisterde. Hij beloofde 
volgende week weer terug te komen. Bij zijn tweede bezoek zat de 
man op een stoel en zei: “Ik heb mij gezien gevoeld en dat gaf mij 
kracht om weer op een stoel te gaan zitten”.

Verdriet schiet niet op: het is lang volhouden, “verwijlen”, soms 
organiseren van de chaos en je weer gedragen weten door wat je 
diep van binnen aan veerkracht en zelfbescherming hebt. Rouw is 
rauw maar een persoonlijk gericht afscheid kan als een verzachtende 
beschermmantel worden ervaren, ook nog na jaren. Dan is het 
afscheid “mooi… verschrikkelijk”. Oude moeders kunnen nog die 
pijn voelen omdat ze hun baby niet mochten zien. We rouwen in 
onze eigen familiegeschiedenis waar soms geheimen zijn en oude 
wonden weer kunnen opengaan.
Afscheid nemen is een familiegebeuren waar bv. 2 zonen rouwen 
om hun vader maar ze rouwen eigenlijk om 2 vaders. Elkaar die 
verschillen gunnen, is belangrijk. Soms lijkt iemand te rouwen, maar 
gaat het om een heel andere rouw. Zo kan “ergens niet over praten” 
het vertrouwen beschadigen.
Dit is een vorm van sparen die niet écht 
spaart maar het juist moeilijk maakt. 
“Spaargedrag” komt voort uit de behoefte 
om te steunen. Mensen weten niet wanneer 
het rouwen begint en hoelang het duurt 
en soms weten we het zélf ook niet. Zo 
ontstaan geboden als: ‘Jij zult delen’, ‘Jij 
zult praten’ en men denkt te kunnen 
troosten met ‘als het eerste jaar maar voorbij 
is’. Toch zijn er mensen die delen en praten 
door juist stil te zijn !

Voor jongeren is het rouwbezoek wel 
eens teveel omdat alle aandacht naar de 
partners/de ouders gaat. Zij kunnen hun 
rouw uitstellen of rouwen niet omdat ze 
ervoor willen zorgen dat alles door gaat. 
Er is nood aan een plaats waar niets moet, 
waar je jezelf niet moet camoufleren. Als 
je iemand verliest, geraak je in vertraging, 
alles wordt stiller en je bent jezelf kwijt. 

Dat maakt dat je niet altijd aardig bent en soms geïrriteerd, vooral 
bij wie het dichtste bijstaan (want hen vertrouw je genoeg). Rouwen 
is herhalen want al vertel je het 10 keer, toch vertel je het elke keer 
anders. De school of het werk kunnen orde en afleiding brengen, als 
er oog is voor je verdriet. Het is dan ook niet aan anderen om dit in 
te vullen voor jou. Ongeacht hun leeftijd, ervaren mensen ook chaos 
in de intimiteit: niemand die je nog vasthoudt en je gaat alleen naar 
bed. Soms is de relatie en de intimiteit al eerder, niet verbroken, maar 
gebroken bv. bij dementie. 

Het tijdstip voor een nieuwe partner is altijd verkeerd voor iemand 
maar het is erg als er niet over de partner mag worden gepraat. Want 
er is geen voorbij in ons bestaan! Zo kan het dat we na 20 jaar op 
andere momenten het gemis voelen. Of dat we rouwen om het niet 
weten, het nooit vervulde verlangen bv. bij ongewild kinderloos zijn, 
om het nooit grootouder worden. Toch hebben de meeste mensen 
de nodige veerkracht en verbinden zich weer met anderen, vinden 
nieuwe zingeving die bij hen past. Jezelf weer vinden, zelf zekerder 
worden, op zoek gaan naar je eigen familiegeschiedenis maar soms 
ook breken om recht te doen aan wie je ten diepste bent. Daar is 

moed voor nodig en doe je onderzoek 
bij jezelf want we laten ons soms leiden 
door wat anderen zeggen/menen, zelfs al 
zij al lang overleden zijn. Een patchwork-
kunstenares maakte duidelijk hoe dit 
voelde: zij een klein mensje te midden van 
allemaal wijzende vingers.

De oproep van Marinus om écht te luisteren, 
om méér gezins-/familie gesprekken aan 
tafel, om opnieuw identiteit te vinden en 
zin in het leven, gaf de 102 aanwezigen een 
warm gevoel bij het naar huis gaan.
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BYZANTIJNSE 
VIERINGEN  
IN ZELZATE

Sinds 1 september jl. wordt maandelijks 
op de eerste zaterdag van de maand 
om 18.30 uur in de kerk van de H. 
Antonius van Padua aan de Koningin 
Astridlaan in Zelzate de Goddelijke 
Liturgie (Eucharistie) gevierd volgens de 
katholieke Byzantijnse Liturgie.
Deze ritus is wijd en zijd verspreid in 
geheel Oost-Europa door emigranten 
in het verleden ook in grote delen van 
Canada, Noord- en Zuid-Amerika. In 
Nederland is met regelmaat deze liturgie 
ook te vieren, maar nauwelijks meer in 
de nabijheid van Zeeland. Daarin is nu 
verandering gekomen. Op ongeveer 20 - 
40 km afstand is het meevieren van deze 
liturgie binnen bereik gekomen. De 
gemeenschap, die voorheen in Drongen 
nabij Gent in het klooster was gevestigd, 
is verbonden met de rooms katholieke 
kerk van Rome en dat geldt ook voor 
de priesters en de diakens, die voorgaan 
in deze liturgie, waaronder diaken 
Wim Tobé uit Breda, die voorheen ook 
pastoraal werkzaam was in Oost-Zeeuw-
Vlaanderen.
De Oosterse liturgie onderscheidt zich 
door haar meertaligheid waaronder het 
Nederlands, de aard van de gezangen, de 
iconenwand tussen de aanwezigen en het 
priesterkoor, het veelvuldig gebruik van 
wierook, de wijze van communiceren, 
de liturgische gewaden en de duur van 
de viering; deze bedraagt gewoonlijk 
ongeveer anderhalf uur. Liturgieboekjes 
in het Nederlands zijn voorhanden.

Een ieder is van harte welkom, misschien 
ter nadere kennismaking of om op 
andere wijze de Eucharistie te vieren, 
zoals deze in grote delen van Oost-
Europa op vele plaatsen zo gewoon is.

Wim Tobé

WELKOM AAN KAPELAAN VAN VELTHOVEN
Kapelaan van Velthoven
Per 15 oktober 2018 heeft bisschop Liesen 
mij benoemd als kapelaan voor de drie 
parochies in Zeeuws-Vlaanderen. Ik ben 
de bisschop dankbaar dat hij mij heeft 
gevraagd om als kapelaan dicht bij de 
mensen te zijn en samen met hen de 
geloofsgemeenschappen van de katholieke 
kerk in Zeeuws-Vlaanderen te versterken.
Ik ben geboren en getogen in Dorst, 
een Brabants dorpje onder de rook van 
Oosterhout en Breda. Na de kleuterschool 
bij de zusters Franciscanessen en de 
basisschool Sint Marcoen, beiden in Dorst, 
heb ik mijn middelbare school gevolgd in 
Breda: Onze Lieve Vrouwe college (OLV). 
Hierna ben ik gaan studeren aan de business 
universiteit Nyenrode, ben daar afgestudeerd 
en gaan werken bij het accountantskantoor 
PricewaterhouseCoopers (PwC) als register 
accountant.

De muziek heeft mij altijd in de kerk 
gehouden. Vanaf mijn achtste jaar speel 
ik namelijk al orgel en ik zat vanaf mijn 
vijftiende achter het orgel van de huidige 
Antoniuskathedraal. Daarnaast heb ik ook 
verschillende kerkkoren gedirigeerd. Tot op 
heden ben ik nog lid van fanfare Sint Joris in 
Dorst, waar ik al meer dan 30 jaar slagwerker 
ben. In 2004 heb ik de eerste informatie 
aangevraagd voor de priesteropleiding 
Bovendonk, maar het duurde nog tot 
2008 voordat ik een eerste gesprek had 
met bisschop Van de Hende en later met 
vicaris Wiel Wiertz. In 2009 ben ik met de 
priesteropleiding begonnen, het voelde voor 
mij als thuiskomen.
Na zes jaren van studie en vorming ben ik 
op 10 mei 2015 tot diaken gewijd en op 
7 november 2015 tot priester. Het is voor 
mij een grote vreugde dat God mij heeft 
geroepen voor het priesterschap en dat ik 
nu als Zijn instrument mag werken in Zijn 
wijngaard. Ik ben nog steeds, ‘in de naam 

van de Heer gelukkig’! In de afgelopen drie 
jaar heb ik met veel plezier gewerkt in de zes 
parochies van het samenwerkingsverband 
Alphen-Gilze. Hier was ik als kapelaan 
verantwoordelijke voor de bediening van 
de sacramenten en de voorbereidingen 
hierop (catechese). Daarnaast heb ik vele 
huisbezoeken mogen brengen en heb ik 
mij ingezet voor tiener-, jongeren- en 
gezinspastoraat, diaconale projecten en 
voor Syrische christelijke vluchtelingen. 
Met de vluchtelingen hebben we een orkest 
opgericht genaamd Suryana (Ons Syrië). 
Ik hoop begin oktober te verhuizen naar 
Zeeuws-Vlaanderen en kom te wonen in 
Terneuzen. Samen met mijn ouders heb ik 
Terneuzen al een paar keer bezocht, evenals 
het museum ‘Land van Axel’.

Ik zie uit naar de samenwerking met mijn 
collega’s in het pastorale team en hoop u snel 
te ontmoeten. Laten we elkaar vandaag en de 
dagen die komen gaan dragen in gebed.
In nomine Domini feliciter!

Groet!

Interview met kapelaan Van Velthoven vanuit 
de Elisabethparochie.

Als parochie H. Maria Sterre der Zee 
wensen wij kapelaan van Velthoven een 
prettige tijd in het Zeeuwse Land.
 

WE DOEN HET NIET ALLEEN!
Een prachtige zomer hadden we. Veel 
te weinig water. Maar veel zon; heerlijk 
is het wanneer je ‘vandaag’ al weet welk 
weer het overmorgen zal zijn; gewoon 
heerlijk warm. In het pastoraat is dat 
weleens anders. Veel is te plannen, veel 
ook helemaal niet. Je weet vandaag niet 
wat je morgen heel erg bezig kan houden.

Een nieuw werkjaar gaat beginnen. In de 
parochies van Zeeuws Vlaanderen gaat er 
van alles gebeuren. Maar wat precies? We 
weten dat collega Chantal vertrok en dat 
collega Jochem de teams komt versterken. 
En alle pastorale beroepskrachten spreken 
met elkaar over hoe we in Zeeuws 

Vlaanderen goed ‘kerk’ kunnen zijn. 
Gelukkig bent u er die met zoveel talent 
en kundigheid en met zoveel geloof en 
energie zoveel doet. En er zijn de velen in 
onze geloofsgemeenschappen die er altijd 
weer zijn.

We gaan voort. Het nieuwe jaar tegemoet. 
De toekomst tegemoet.
We dragen samen het geloof, waarin we 
geworteld zijn om het hoopvol door te 
geven. En God laat ons niet alleen.

pastoor Wiel Wiertz
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NIEUWS UIT DE PAROCHIEKERN GRAAUW
Het is enige tijd stil geweest rond de kerk van Graauw. Bekend is, dat de kerk gesloten 
is. Veel mensen hebben hier hartzeer van. Mensen spreken nog steeds over de kerk van 
Graauw, enerzijds over dat er geen vieringen meer in de kerk zijn, anderzijds spreekt men 
over het bijzondere interieur van de kerk van Graauw. De kerk is bijzonder vanwege het 
unieke interieur dat tot de rijkst gedecoreerde kerkinterieurs van Nederland behoort. 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog beschilderde de Vlaamse vluchteling Frans de Vos de 
kerk van boven tot onder. Francois Hemony, de belangrijkste klokkengieter van de 
Gouden Eeuw heeft de klok gegoten, die na het ten onder gaan van het dorp Namen 
gered is en zijn klanken sinds 1855 uit de toren van Graauw verspreidt.

De zoektocht naar een nieuwe functie.
De Parochie Heilige Maria Sterre der Zee heeft Rothuizen opdracht gegeven de 
mogelijkheden voor een herbestemming te onderzoeken. Hierbij wordt zo breed mogelijk 
gekeken. De kerk is van grote symbolische waarde als hart van het dorp en als baken in 
het landschap. Doel is daarom een bestemming te zoeken die de instandhouding van het 
gebouw langjarig kan garanderen en recht doet aan het bijzondere interieur.

Wat is mogelijk?
Heel veel is mogelijk. Het interieur vormt een unieke ambiance voor een veelvoud 
aan functies. Een herbestemming moet alleen wel recht doen aan de oorspronkelijke 
functie van het gebouw en zijn cultuurhistorische “draagkracht”. Gezocht wordt naar 
een initiatief dat bijdraagt aan de sociale cohesie van het dorp en de instandhouding van 
deze bijzondere kerk. Het onderzoek kan tot 1 december 2018 doorgaan. Zodra er meer 
bekend is laten we U het weten.

Omtrent de kerk van Stoppeldijk is nog niets te melden.

Namens parochie Heilige Maria Sterre der Zee, 
Cecile van Tiggelen

IN HET SPOOR 
VAN BENEDICTUS, 

12-19 OKTOBER 2019, 
ITALIË

Gaat u ook mee? 

Voor nadere informatie stuur 

een e-mail naar pastoriehulst@

zeelandnet.nl

Van 12 tot en met 19 oktober 2019 

gaat ook Zeeuws-Vlaanderen met het 

bisdom Breda mee op bedevaart. U 

allen bent van harte uitgenodigd mee 

te gaan in het spoor van Benedictus. 

We gaan naar Italië. Benedictus, die 

we als patroon van Europa mogen 

vereren, is de grondlegger van 

het kloosterleven in de Kerk. De 

eenvoudige regel “ora et labora” is 

niet alleen voor kloosterlingen in de 

Benedictijnse traditie een belangrijke 

richtlijn, het is ook een waardevol 

houvast voor alle gelovigen. Gezond 

en heilzaam leven heeft te maken 

met de goede balans tussen bidden 

en werken.

Op deze bedevaart willen we ons 

laten voeden door het leven van 

Benedictus en door benedictijns 

leven. Bekende abdijen zijn daarom 

rustplaatsen op de reis, plaatsen waar 

we met elkaar ook tot gebed en 

bezinning komen. Zo bezoeken we 

de sfeervolle abdij van Hildegard van 

Bingen in Eibergen, de grote abdij 

van Einsiedeln met het belangrijkst 

Maria-heiligdom van Zwitserland, 

Subiaco waar Benedictus zijn roeping 

ontving en Monte Cassino, waar 

Benedictus tot zijn overlijden abt 

was. Op de terugweg zijn we te gast 

in Sotto il Monte en we sluiten de 

bedevaart af in de indrukwekkende 

abdij van Maria Laach in de Eiffel.

We reizen weer met de Pelikaan. Prijs 

vanaf e 795,- p.p. Bij voldoende 

deelname kunnen we vanuit Zeeuws-

Vlaanderen vertrekken.

VERKOOP KERKEN  
H. JOHANNES DE DOPER TE SINT JANSTEEN  

EN GERARDUS MAJELLA IN TERHOLE
In 2012 fuseerden de 13 parochies in 
Oost-Zeeuws-Vlaanderen tot de parochie 
Heilige Maria Sterre der Zee. Dit brengt 
bestuurlijk een hele verandering met zich 
mee. Alle zelfstandige kernen zijn nu 
samengevoegd in één parochie. Daar bleef 
het niet bij. Tegelijkertijd zijn er diepgaande 
onderzoeken geweest in het kader van het 
sluiten van kerken. In 2016 hebben we 

vier kerken gesloten, te weten: St. Jansteen, 
Terhole, Stoppeldijk en Graauw. Alleen 
sluiten is niet voldoende. Voor de gebouwen 
die worden gesloten wordt een nieuwe 
bestemming gezocht. Op dit moment 
kunnen we u meedelen, dat zowel de kerken 
van Sint Jansteen als Terhole verkocht zijn. 
De bisschop heeft deze kerken dan ook aan 
de eredienst onttrokken.

Vrede
zeven heldere sterren
knipogen van verre

knijpen soms een oogje dicht
voor het aardse neonlicht

waken over alle mensen
die nog echte vrede wensen

weten niet van wijken
beschijnen armen en rijken

goedig als hun Herder
stralen zij steeds maar verder

lieve Sterrenbroeders
dank u blijf mijn hoeders
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TERUGBLIK EN DANK JE WEL

Lieve mensen,

Als u dit leest zijn we inmiddels al dicht bij 
Kerstmis en het is alweer een paar maandjes 
geleden dat ik afscheid van de parochie 
genomen heb. Via dit korte berichtje in de 
Kerkkoerier wil ik nogmaals mijn dank 
uitspreken voor de vele lieve berichten en 
kaarten die ik heb mogen ontvangen bij mijn 
vertrek.

Ook was er een formeel afscheid vanuit het 
vicariaat. In augustus zijn een aantal leden 
van  het parochiebestuur, mijn collega’s en 
vicaris Paul Verbeek nog even onder het 
genot van een heerlijk stukje taart voor mijn 
afscheid bij elkaar gekomen. Daar zijn mooie 
woorden gesproken. En ook heb ik mooie 

cadeaus mogen ontvangen. Van het bisdom 
een hele mooie sierlijke vaas met de beeltenis 
van het logo van het bisdom Breda. Van 
het parochiebestuur een mooie en blijvende 
herinnering in de vorm van een vulpotlood.

Dit vulpotlood gebruik ik om mijn afspraken 
in een ‘ouderwetse’ agenda te noteren. In deze 
agenda worden mijn afspraken geschreven, 
die ik mag vervullen in mijn nieuwe 
werkzaamheden. Pastoor Wiertz wenste me 
bij het ontvangen van dit potlood toe, dat ik 
er veel nieuwe werkzaamheden mee mocht 
schrijven, want dat zou betekenen, dat ik 
een nieuwe weg gevonden heb met een mooie 
hoeveelheid aan werk. Ik kan inmiddels 

zeggen dat er best wel al veel afspraken 
met dit nieuwe vulpotlood in mijn agenda 
genoteerd zijn en staan.

Elke keer als ik een afspraak noteer, kan ik 
de letters HMSdZ lezen. Hiermee verbind 
ik mijn 18 jaar in het pastoraat met mijn 
nieuwe werkzaamheden. Een mooie en 
blijvende herinnering aan de vele jaren in 
het pastoraat en een bijzondere verbintenis 
met mijn toekomst. Zo blijft mijn tijd als 
pastoraal werkster verbonden met mijn 
invulling van huidige werkzaamheden. 

Ik wens iedereen het allerbeste en alvast een 
zalig Kerstfeest. 

Lieve groeten, Chantal van de Walle

zaterdag 22 december 19.00 Boschkapelle
Clinge

4 de zondag van de advent
4 de zondag van de advent

J. Reurs
K. V.d. Wiele

zondag 23 december 9.30
9.30
10.30
11.00

Kloosterzande
Koewacht
De Blaauwe Hoeve
Hulst

4 de zondag van de advent
4 de zondag van de advent
4 de zondag van de advent
4 de zondag van de advent

J. Reurs
K. V.d. Wiele
Werkgroep
J. Reurs

maandag 24 december 19.00
19.00
19.00
21.00
21.00
22.00
22.00

Heikant
Hengstdijk
Hulst
Koewacht
Lamswaarde
Clinge
Hulst

Kerstmis
Kerstmis
gezinsviering
gezinsviering
gezinsviering
gezinsviering
gezinsviering

T. Verbraeken
R. Grossert
K. V.d. Wiele
J. Reurs
R. Grossert
K. V.d. Wiele
W. Wiertz

dinsdag 25 december 9.30
9.30
10.30
11.00
11.00
11.00

Kloosterzande
Koewacht
De Blaauwe Hoeve
Hulst
Nieuw-Namen
Boschkapelle

Kerstmis
Kerstmis
Kerstmis
Kerstmis
Kerstmis
Kerstmis

J. van Velthoven
K. V.d. Wiele
K. van Geloof
J. Reurs
K. V.d. Wiele
R. Grossert

woensdag 26 december 9.30
11.00
13.00

Kloosterzande
Hulst
Emmadorp

2de kerstdag
2de kerstdag
2de kerstdag

K. V.d. Wiele
W. Wiertz
R. Grossert

zaterdag 29 december 19.00
19.00

Boschkapelle
Clinge

H. Familie
H. Familie

J. van Velthoven
W. Wiertz

zondag 30 december 9.30
9.30
10.30
11.00

Kloosterzande
Koewacht
De Blaauwe Hoeve
Hulst

H. Familie
H. Familie
Oudejaarsviering
H. Familie

J. van Velthoven
W. Wiertz
K. van Geloof
W. Wiertz

dinsdag 1 januari 10.30
11.00

De Blaauwe Hoeve
Hulst

Nieuwjaar
Maria moeder Gods/Nieuwjaar

K.van Geloof
n.n.b.



8 - Kerkkoerier

28 DECEMBER - ONNOZELE KINDEREN
 Op 28 december viert men in het christendom 
en voornamelijk in de katholieke kerk het 
martelaarschap van de onschuldige jongetjes 
van Bethlehem die op gezag van koning 
Herodes werden vermoord. Het tweede 
hoofdstuk van het Evangelie van Matteüs 
meldt dat Herodes bang was dat de komst 
van een nieuwe Joodse koning het einde van 
zijn macht zou betekenen. Van de Wijzen 
uit het Oosten hoorde hij dat die nieuwe 
koning in Bethlehem geboren zou worden. 
Toen de Wijzen in een droom vernamen dat 
Herodes kwaadaardige bedoelingen had en 
het Kerstkind wilde doden, leidden ze hem 
om de tuin. Daarop ontstak Herodes in een 
hevige toorn. “Toen Herodes begreep dat 
hij door de magiërs misleid was, werd hij 
verschrikkelijk kwaad, en afgaande op het 
tijdstip dat hij van de magiërs had gehoord, 
gaf hij opdracht om in Bethlehem en de 
wijde omgeving alle jongetjes van twee jaar 
en jonger om te brengen.” (Matteüs 2:16, 
zie: Het verhaal van de drie koningen).

De katholieke traditie leert dat God de 
onschuldige jongetjes van Bethlehem had 
voorbestemd om door hun dood te getuigen 
van de Messias. Sinds de vijfde eeuw worden 
zij daarom als heiligen vereerd. Het feest 
van de ‘Onnozele Kinderen’ werd voor het 
eerst in het jaar 505 in Carthago gevierd. 

Het stamt van een oud Romeins kinderfeest, 
het ‘festum puerorum’. Dit verkleedfeest, 
waarin oosterse, Romeinse en Keltische 
elementen waren opgenomen, werd door 
de kerk verboden. In de loop van de tijd 
werd ‘Onnozele Kinderen’ een (kerkelijk) 
kinderfeest. In die hoedanigheid werd het in 
Nederland uiteindelijk overschaduwd door 
de viering van Sinterklaas. Op ‘Onnozele 
Kinderen’ waren vroeger de kinderen de baas 
en trokken zij als volwassenen gekleed langs 
de deuren om geld of snoep te vragen. Dit 
bedelen om snoep en geld gaat terug op het 
kinderbisschopspel.

Bij het kinderbisschopspel werd tijdens de 

Vespers onder het Magnificat onder de 
scholieren een kinderbisschop gekozen. 
Deze jongen trad dan enkele dagen in  
klooster- en kapittelkerk als bisschop op. Met 
een groep kinderen als aanhang ging hij bij 
hoogstaande personen van kerk en gemeente 
eten en kreeg daar ook kleine geschenken. 
Ook verkleedpartijen hoorden bij het feest 
en er werden geschenken gegeven aan de 
koorknapen. In veel gezinnen mag het 
jongste kind kiezen wat er die dag gegeten 
wordt.
 
Pieter Bruegel de Oudere (1525-1569), 
Kindermoord te Bethlehem,  
Kunsthistorisches Museum, Wenen
Uit Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/
Onschuldige_Kinderen
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Pieter Bruegel de Oudere (1525-1569), Kindermoord te Bethlehem, olieverf op doek 
(111×160 cm) - 1566-1567. Kunsthistorisches Museum, Wenen 
Uit Wikipedia : https://nl.wikipedia.org/wiki/Onschuldige_Kinderen 
 Kerstnacht

sterrennacht vol zacht gewemel

van engelenvleugels in de hemel

knipogende sterrenkinderen

die elke ruzie verhinderen

sterretjes houdt even halt

bij dat ene nieuwe lichtje

bij een sterrenkind dat valt

met een traan op haar gezichtje

sterretjes koester haar zacht

als zij struikelt in de nacht

til haar op en streel haar haren
ooit zal zij u evenaren

Laurine Vandepitte

NIEUW PAROCHIECENTRUM  
TEGENOVER DE BASILIEK

Het pastoraal team en 
het bestuur dromen 
al geruime tijd over 
een nieuw, goed 
bereikbaar en zichtbaar 
ontmoetingscentrum 
binnen de parochie 
Heilige Maria Sterre 
der Zee. Wat zou 
het fijn zijn om een 
parochiecentrum voor 
heel de parochie dicht 
bij de basiliek te hebben. 
Heel toevallig deed 
zich, nu ruim een jaar 
geleden, de kans voor 
een huis pal tegenover 
de hoofdingang van de 
basiliek te kopen. De aankoop van dit 
historisch winkelpand biedt de parochie 
kansen zich naar buiten toe te presenteren. 
De huidige pastorie heeft dit minder. 
Immers, nu is er letterlijk en figuurlijk 
een drempel om de pastorie binnen te 
komen. Voor sommige mensen is het niet 
gemakkelijk binnen te komen vanwege de 
drempel aan de voordeur. Andere mensen 
die niet bekend zijn in Hulst lopen de 
pastorie voorbij zonder te weten daar te 
moeten zijn.

De deur op Steenstraat 9, 
ons nieuw parochie-
centrum, zal openstaan 
vanaf half 2019. Dat zal 
zeker niet onopgemerkt 
blijven. U kunt er zo 
binnenlopen voor 
een praatje, voor 
het afspreken van 
misintenties en voor 
secretarieel werk. Ook 
voor een kopje koffie 
en een praatje bent u 
welkom. We denken 
ook aan het verkopen 
van religieuze artikelen 
en er is ruimte om te 
vergaderen. Kortom, 

dit huis is gemakkelijk toegankelijk voor 
iedereen in de parochie. Onze droom gaat nu 
werkelijkheid worden. Het dagelijks bestuur 
van de parochie Heilige Maria Sterre der Zee 
heeft gekeken naar pastorale en financiële 
aspecten, heeft de plannen voorgelegd aan 
bestuur en bisdom, die akkoord zijn gegaan. 
Er zijn nog wel enkele aanpassingen nodig. 

We zullen er allemaal van harte welkom zijn!
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VERANDERING VAN DE COMMUNICATIE  
IN DE PAROCHIE

De parochie wil u graag op de hoogte 
houden!
Met regelmaat zorgt de parochie H. Maria 
Sterre der Zee dat haar parochianen huis 
aan huis worden geïnformeerd over wat 
er in onze gemeenschap op pastoraal en 
diaconaal vlak allemaal gebeurt. Momenteel 
bezint de parochie zich op het gebruik 
van onze traditionele media en richt het 
oog daarbij ook op moderne en voor ons 
nieuwe media. Het is van belang, dat we 
de informatiebehoefte, de verschillende 
doelgroepen en de beschikbare mensen en 
middelen goed met elkaar in evenwicht 
brengen.

Tot op heden wordt de Kerkkoerier 3x 
per jaar gratis huis aan huis bezorgd. 
Dit periodiek komt bij u thuis rond de 
kerkelijk hoogfeestdagen Kerstmis, Pasen 
en Pinksteren. Dat gaat veranderen, maar 
wij blijven u informeren eenmaal per jaar 
via een informatieve Parochie-almanak en 
via een handzame flyer rond de kerkelijke 
hoogfeesten.

Daarnaast geeft de parochie een wekelijks 
bulletin uit: het Tintinnabulum, 
waarin wekelijkse nieuwtjes uit onze 13 
parochiekernen, korte reflecties op actuele 
gebeurtenissen en een uitgebreid overzicht 
van alle liturgische vieringen, misintenties en 
pastorale contactgegevens. Dit weeknieuws 
wordt digitaal opgemaakt en aan alle 
betrokken parochianen, die hun e-mail adres 
hebben opgegeven, gestuurd. Tevens wordt 
het Tintin, zoals dat in de volksmond is gaan 
heten, afgedrukt en iedere week in de meeste 
van onze kerken en kapellen neergelegd 
om mee naar huis te nemen. Het Tintin 
blijft en zal evolueren naar een wekelijkse 

e-mail nieuwsbrief voor alle kerk betrokken 
mensen.

Dan is er natuurlijk ook de parochie website: 
http://www.rk-kerk-ozvl.nl. Op onze website 
presenteren het bestuur, het pastorale team, 
de afzonderlijke kernen en werkgroepen 
zich. Verder kunt u er contactgegevens 
vinden en actuele informatie over vieringen 
en voorgangers. Bovendien zijn alle 
Kerkkoeriers en Tintin’s, die digitaal zijn 
uitgegeven op de website terug te vinden.
Met het palet aan moderne communicatie-
middelen, als elektronische nieuwsbrieven, 
Facebook, app-groepen en andere sociale 
media heeft onze parochie nog weinig 
ervaring. Wij denken momenteel na over 
een nieuwsvoorziening, die aansluit bij deze 
moderne mogelijkheden en tegemoet komt 
aan de informatiemogelijkheden van en de 
informatiebehoefte binnen onze parochie.

Wat doet de parochie?
Om ons voor te bereiden op de veranderende 
informatiebehoeften en -mogelijkheden 
en op de introductie van andere media 
gaan de verschillende redacties van 
Kerkkoerier, Tintinnabulum en website 
nauwer samenwerken. Er komt een centrale 
redactie-e-mailadres: redactie@rk-kerk-ozvl.
nl. Van daaruit wordt de kopij gesorteerd en 
verdeeld naar de verschillende media. Onze 
website vervult bij dit alles een cruciale rol 
en fungeert als ruggengraat en archief voor 
alle informatie. Parochiële publicaties zullen 
steeds vaker verwijzen naar of gekoppeld zijn 
aan onze website.

Wat kunt u voor ons betekenen?
Om onze ambities waar te maken om een 
eigentijds kerkblad en actuele nieuwsgaring 

en -distributie waar te kunnen maken 
hebben wij uw hulp nodig! Wij ontvangen 
graag:
• nieuws uit de parochie -liefst met een 

fotootje- voor het vullen van de digitale 
nieuwsbrief;

• e-mail adressen van mensen die graag de 
nieuwsbrief ontvangen;

• namen van vrijwilligers die ervaring hebben 
met moderne communicatiemiddelen als 
Facebook e.d. en de redactie willen helpen 
met het aanmaken en vullen hiervan;

• namen van vrijwilligers die ervaring hebben 
met het onderhoud van een website, die af 
en toe bijspringen om advies te geven en te 
helpen bij het up to date houden van onze 
site en

• namen van vrijwilligers met computer 
ervaring die de redactie willen versterken 
door op toerbeurt te helpen met het 
verwerken van kopij tot een digitale 
nieuwsbrief en/of een gedrukte parochiële 
publicatie.

Wij doen een beroep op alle Kerkkoerier 
lezers om in hun omgeving te kijken of 
er mensen zijn, zowel jong als oud, die 
mee willen werken aan een eigentijds 
parochienieuws netwerk. Wij zijn niet op 
zoek naar vergadertijgers maar naar mensen 
die onze parochie een warm hart toedragen 
en die af en toe een paar uurtjes -meestal 
vanaf thuis- kunnen helpen onze ambities 
waar te maken! Wij hopen uw bijdragen, 
vragen en aanmeldingen te mogen begroeten 
op redactie@rk-kerk-ozvl.nl.

Gezamenlijke redacties, 
bestuur en pastoraal team

Op http://www.rk-kerk-ozvl.nl presenteren het bestuur, het pastorale team,  

de afzonderlijke kernen en werkgroepen zich.

* * *  * * *  * * *  * * *  * * *  * * *  * * *  * * *  * * *  * * *  * * *  * * *  * * *  * * *  * * *  * * *  * * *  * * *
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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

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

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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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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BIJDRAGE OECUMENE

70 JAAR WERELDRAAD VAN KERKEN

Op donderdag 23 augustus 2018 was het 
70 jaar geleden dat de Wereldraad van 
Kerken werd opgericht in de Nieuwe Kerk 
in Amsterdam. Met die raad ontstond in 
1948 een uniek platform voor wereldwijde 
samenwerking tussen kerken. Als 
toonaangevende oecumenische organisatie 
heeft zij vanaf haar oprichting niet alleen 
bijgedragen aan samenwerking tussen 
kerken, maar ook aan vrede en recht.

Miljoenen christenen 
Er zijn 348 kerkgenootschappen lid van de 
Wereldraad van Kerken. In Nederland zijn 
dat de Protestantse Kerk in Nederland, de 
Oud-Katholieke Kerk, de Remonstrantse 
Broederschap, de Algemene Doopsgezinde 
Sociëteit en de Quakers. Gezamenlijk 
vertegenwoordigen de lidkerken van de 
Wereldraad zo’n 500 miljoen christenen in 
meer dan 110 landen. Deze lidkerken weten 
zich verbonden in Christus, over de grenzen 
van theologische en culturele verschillen 
heen. De lidkerken leren van elkaar, delen 
met elkaar en scherpen zich aan elkaar.

Feestelijke jubileumviering
In de zomer was Paus Franciscus afgereisd 
naar de Zweedse stad Lund om daar een 
openingsceremonie bij te wonen van dit 
jubileum. Later zou de Paus ook een bezoek 
brengen aan de hoofdzetel van de Wereldraad 

van kerken in Genève. 
Dit contact met de 
aanwezigen heeft 
diepe indruk gemaakt 
op allen die daar 
getuigen van waren. 
Vanuit dankbaarheid 
en vreugde vierde 
de leiding van het 

comité op 23 augustus in Amsterdam 
met vertegenwoordigers uit de kerken dit 
belangrijke jubileum Ook bisschop de 
Kort was een van de aanwezigen namens 
de Rooms-Katholieke Kerk bisschoppen. 
Olav Fykse Tveit (secretaris-generaal van de 
Wereldraad van Kerken) en Agnes Abuom 
(voorzitter van het centraal comité van de 
Wereldraad) waren beiden voorganger in 
deze bijzondere kleurrijke viering. 

Een pelgrimage…
Eens in de zeven jaar komen al deze kerken 
samen voor een assemblee. Elk assemblee 
heeft een eigen thema. Het thema van de 
laatste is ‘Pelgrimage van gerechtigheid en 
vrede’.

Jubileumactiviteiten
De Raad van Kerken Amsterdam 
organiseerde samen met de Protestantse 
Kerk Amsterdam, PAX Nederland en de 
landelijke Raad van Kerken op deze middag 
23 augustus een Walk of Peace (wandeling 
van Vrede & Gerechtigheid) door de 
oostelijke binnenstad van Amsterdam langs 
gedenkwaardige plekken. Er was daarbij 
aandacht voor onrecht en geweld in verleden 
en heden. Maar ook voor concrete kerkelijke 
inzet voor gerechtigheid en vrede. De 
wandeling liet zien wat vanuit oecumenisch 
perspectief van belang is in de geschiedenis 

van Amsterdam. De wandeling hield halt bij 
gedenkplaatsen van de Jodenvervolging, bij 
het Wereldhuis, Sant´Egidio, de Armeense 
Kerk, het Goodwillcentrum van het Leger 
des Heils/Drugspastoraat.

Voor hen die geïnteresseerd zijn naar de 
tv registratie van deze jubileumviering, 
verwijzen we u naar www.tinyurl.com/
yc7nb3z. U kunt ook terecht via www.
raadvankerken.nl met een aparte functietoets 
voor de ondertiteling.

Een gebed uit de oecumene:
Eeuwige God, schepper en Verlosser,
U bent het die ons samenbrengt in een 
nieuw verbond van eenheid en vrede.
Zegen ons met Uw Geest en laat ons een gave 
zijn voor de wereld, in geloofwaardigheid. 
Omdat U het bent die ons de kracht geeft 
om onze verschillen te overbruggen, omdat 
mensen mogen blijven geloven in hun 
verlangen naar vriendschap, naastenliefde, 
doordat zij dat door U meedragen in hun 
harten.
Dat onze getuigenis -ook in onze eigen 
omgeving- een teken mag zijn van Uw 
verlangen voor een toekomst van eenheid en 
vrede. Door Christus Jezus, de genadige gave 
van uw liefde. Amen. 

Uitnodiging:
Oecumenisch gebed in Hulst en Hengstdijk:
Op donderdag 17 januari 2019 zal het 
eerstkomend Taizé avondgebed worden 
gehouden in het kader van de gebedsweek 
voor de eenheid der christenen. 
Het thema is dan Recht voor ogen.
Op zondag 20 januari zal er dan de jaarlijkse 
oecumenische gebedsdienst voor de eenheid 
worden gehouden (RK/PKN) in de H. 
Wilibrordusbasiliek, aanvang 11.00 uur. 
Voor beide gebedsvieringen ben u van harte 
welkom.

Ingezonden door ds. Pieter Overduin.
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CLUSTER MIDDEN Hulst

CLUSTER OOST Clinge • Graauw • Nieuw-Namen

DOPJESACTIE VOOR 
BLINDENGELEIDE 

HOND
Enkele jaren geleden begonnen we met 
z’n allen massaal dopjes te sparen voor 
de opleiding van blindengeleide honden. 
Helaas bemerken we dat deze inzameling 
enorm is teruggelopen. Jammer, want het 
is een kleine moeite voor een mooi doel. 
Helpt u mee om deze actie weer nieuw leven 
in te blazen? Plastic schroefdoppen van 
flessen mineraal- en spuitwater, sportdrank, 
frisdrank, melk- en sapverpakkingen kunt 
u op vele plaatsen inleveren; ook in onze 
kerk van Clinge staat een doos waarin ze 
gedeponeerd kunnen worden.

Alvast heel hartelijk dank!  

Annemie de Loos-Brijs

LICHTJESAVOND  
2 NOVEMBER 2018 - 

TRADITIE
Op Allerzielen werd in Nieuw-Namen weer 
de herdenking van de overledenen gehouden. 
Tijdens een dienst in de kerk konden de 
familieleden van de overledenen van 2017-2018 
het kruisje van hun dierbare ophalen. Na de 
dienst gingen de parochianen met hun lichtje 
in de hand in processie naar het kerkhof om 
daar met gebed en zang even stil te staan bij hun 
geliefden. Daarna kon men zich verwarmen aan 
een kopje koffie en nog een uurtje samenzijn 
achter in de kerk.

AANDACHT VOOR ONZE  
JUBILERENDE VRIJWILLIGERS UIT DE  

PAROCHIEKERN H WILLIBRORDUS HULST 
Al eerder dit jaar zijn een aantal van onze 
jubilerende vrijwilligers in het zonnetje gezet. 
Donderdag 8 november was het de beurt aan 
nog 10 vrijwilligers. Zij verlenen reeds vele 
jaren hun diensten aan onze parochie en wel 
vanaf van 5 t/m 35 jaar!
Ook deze bijeenkomst was georganiseerd 
door de stuurgroep vrijwilligersbeleid, om 
een stukje extra waardering te geven voor het 
vele vrijwilligerswerk wat ieder op zijn/haar 
eigen manier uitvoert. 

Na een bakje koffie/thee en heerlijke 
appelcake wederom gebakken door Annie 
v Puyvelde, was er voor iedereen een klein 
moment van aandacht en werd er een mooie 
attentie aangeboden.

Hierbij de groepsfoto met vermelding van 
de naam het aantal jaren waarin betreffende 
persoon zich als vrijwilliger in onze 
parochiekern inzet.  

V.l.n.r.: Staand: Vera Calluy (35) - Jacqueline 
v.d. Kerkhove (10) - Riet Bauwens (30) - 
Monique de Bruijn (5) - Elly Otjes  (30) - 
Herman Hamelinck (5), Ingrid de Keirsmaeker 
(20) - Gerard v.d. Voorde (20), knielend: Paul 
Coolsen (20) - Jo de Bruijn (10)

JUBILEUM 
KOORLEDEN

Op woensdagavond, 7 november, 
werden tijdens de jaarvergadering van 
het dameskoor van de Basiliek te Hulst, 
twee dames in het zonnetje gezet. 

Ria Hamelink en Dili Herman ontvingen 
van pastoor Wiertz de gouden medaille 
van de Gregoriusvereniging. 

Beiden zijn 40 jaar lid van het 
dameskoor. Wij wensen hen van harte 
proficiat met dit jubileum.
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WAT BRACHT ONS 2018? 
• Dit jaar bezochten heel wat mensen onze 

kerk voor een kort gebed of het aansteken 
van een kaarsje bij Maria. Onze kerk blijft 
ook volgend jaar elke dag geopend tussen 
10u. en 16u. Op de eerste zaterdag van 
de maand, bleven heel wat kerkgangers 
met ons na de viering een kopje koffie of 
thee drinken en konden we even napraten. 
Dit willen we ook in de toekomst blijven 
doen. Op bestuurlijk gebied werd de 
samenwerking tussen de kernen Clinge, 
Graauw en Nieuw Namen intensiever, 
voortaan wordt er samen vergaderd tijdens 
de clusterbijeenkomsten. Tevens hebben we 
binnen onze parochiegemeenschap enkele 
‘speciale’ momenten beleefd: 

• 3 maart j.l bedankten we Piet van Geertruy 
die, na 25 jaar, stopte als acoliet; met zijn 
andere taken gaat hij nog even door.

• zaterdag 19 mei j.l. deden 12 jongens en 
meisjes uit onze cluster hun eerste heilige 
communie en op vrijdag 15 juni vond 
na vele jaren weer de vormselviering, in 
onze kerk plaats. 28 jongens en meisjes uit 
cluster oost en zuid ontvingen van vicaris 
Paul Verbeek het sacrament van het vomsel.

• zondag 24 juni j.l vond in Bergen op Zoom 
de 74e Ommegang van Maria plaats; helaas 
werd, door ziekte van één van de dragers, 
ons Mariabeeld in deze processie niet 
meegedragen. Graag zouden wij in 2019 
weer willen meedoen, vooral omdat het 
dan een jubileumjaar is. Wij doen daarom 
hiervoor een oproep. Spreekt dit u aan en 
wilt u graag wat meer informatie hierover, 
laat het ons weten. De 75e Ommegang 
vindt plaats op zondag 30 juni 2019.

• zaterdag 30 juni werd Steffen Grofsmid 
(woonachtig in Graauw) opgenomen in 
het catechumenaat. Pastor Ralf Grossert zal 
Steffen en Ingrid voorbereiden op de grote 
stap die ze beiden op zaterdag 1 december 
gaan zetten; Steffen zal die avond door 
pastoor Wiertz gedoopt worden, voor de 
eerste keer de H. Communie ontvangen én 

gevormd worden. En ook Ingrid zal dan het 
sacrament van het H. Vormsel ontvangen. 

• Op zaterdag 14 juli ging pastor Chantal van 
de Walle voor de laatste keer voor in onze 
kerk. Zo namen wij afscheid van onze eerst 
aanspreekbare pastor. Voortaan zal pastoor 
Wiertz deze taak van haar overnemen.

• In de viering van zaterdag 22 september 
j.l werd Daphne Haak-van Geertruy in 
het zonnetje gezet. Zij is reeds 20 jaar 
misdienaar/acoliet in onze kerk.

• zaterdag 29 september j.l beleefden we het, 
toch wel bijzonder, huwelijk van Theo en 
Annelies Smits-de Smet. Theo, acoliet en 
koorlid, en Annelies, lector, lieten die dag 
na 32 jaar voor de wet te zijn getrouwd, 
hun huwelijk kerkelijk inzegenen. Velen 
vierden deze mooie dag met hen mee.

• bij onze vrijwilligers kwamen er in de 
loop van het jaar ook enkele wijzigingen; 
zo gaf Danny de Loos het stokje van 
kerkhofbeheerder door aan Rudy Bracke 
en werd Karel Lansu, na het stoppen van 
Erwin Poppe, de nieuwe kasbeheerder van 
onze parochiekern. Wij namen afscheid van 
Jolien de Moor, als (enige jonge) acoliet 
haar moeder, Claudine, stopte als lector. 
Van enkele vrijwillig(st)ers moesten wij 
helaas definitief afscheid nemen maar wij 
verwelkomden wel enkele nieuwelingen.

Zoals u ziet is er dit jaar in onze parochiekern 
weer heel wat gebeurd. We hopen dat we ook 
in 2019 mogen rekenen op de inzet van onze 
grote groep vrijwillig(st)ers maar ook op u, 
als trouwe of minder trouwe kerkbezoeker; 
hopelijk ontmoeten wij elkaar regelmatig in 
de zaterdagavondviering. Wij zullen streven 
naar een nog betere samenwerking tussen 
de kernen uit onze cluster en ja, ook met de 
parochie uit De Klinge. Laten we er samen 
voor gaan!

Annemie de Loos-Brijs

DE GRENS OVERSTEKEN!
Enkele weken geleden las ik in de krant het bericht over de 
‘dodendraad’. Kinderen uit de grensstreek hebben meer dan 60.000 
witte krokussen geplant om de vele slachtoffers, die 
langs deze elektrische grensversperring sneuvelden, 
te herdenken. En mijn gedachten blijven hangen bij 
die grens. Tegenwoordig stelt deze gelukkig niet veel 
meer voor; alleen maar een bord of een grenspaal 
vertellen je dat je in een ander land bent aangekomen 
en ook de komst van de euro maakt het winkelen 
gemakkelijker. Toch blijven er verschillen, die van 
mensen, die de oversteek wagen, een hele aanpassing 
vragen. Denk maar aan het onderwijs, de vele vormen 
van ontspanning en de sport. Ook in de kerk merken 
we verschillen. Enkele jaren terug is daarover zelfs 
een televisieprogramma opgenomen met als titel 
‘grensoverschrijdend’. Parochianen, jong en oud, uit 
Clinge en de Klinge werden in de studio uitgenodigd 
om over deze verschillen te praten. Hoe komt dat 

toch? Zijn we niet allemaal kinderen van dezelfde God? Waarom lukt 
het samenwerken met landgenoten wel en niet of nauwelijks met 

mensen van over de grens? Toch raakt ook ons het 
verdriet van de parochianen uit De Klinge, die eind 
september te horen kregen dat er in hun kerk geen 
viering meer op zaterdagavond zal plaatsvinden. En 
dat zoiets pijn doet hebben we zelf meegemaakt met 
verschillende kernen in onze eigen parochie. Meer 
dan ooit zijn die ‘andere landgenoten’ allemaal van 
harte welkom in onze kerk. En ik hoop dat die grens 
of die zogenoemde verschillen voor hen geen reden 
mogen zijn om niet bij ons ‘kerk te komen vieren’. 
Laten we ‘samen’ het geloof beleven; of je nu links of 
rechts van die grens woont, God is er voor iedereen 
en voor Hem bestaat er geen grens. Misschien een 
mooi voornemen voor het nieuwe jaar?

Annemie de Loos-Brijs

† 1305  
NICOLAAS VAN 

TOLENTINO
Nicolaas van Tolentino Oesa, 
Midden-Italië; kloosterling, 
priester & volkspredikant; † 1305. 

Feest 7 juni (heiligverklaring) & 10 
september

Hij is patroon 
van het dagelijks 
brood en van 
de vrijheid en 
van christenen 
in doodsstrijd. 
Daarnaast wordt 
zijn voorspraak 
ingeroepen tegen 
ziekte en sterfte 
van mens en dier. 
In verband met 
zijn patronaten 
spelen gewijde 
broodjes rond-
om zijn feestdag 
een rol. Rond 10 
september wor-
den gewijde broodjes uitgedeeld aan 
de zieke en gezonde parochianen. 
De kerk van Nieuw-Namen heeft de 
Heilige Nicolaas als patroonheilige.
Naast de feestelijke viering de 2e 
zondag van september met koor en 
fanfare worden daar ook jaarlijks 
de beroemde Nicolaasbroodjes 
uitgedeeld, bekend bij groot en 
klein.
Zou dit de oorzaak van de vergrij-
zing zijn?

Anja Polet
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MARIA MIDDELARES –  
KONINGIN VAN DE VREDE – BRON VAN VREUGDE VOOR VELEN

In de tijd van Jezus was het voor de gewone 
Joodse gelovige een hele opgave om het 
leven te heiligen, op de manier die God 
wenst. De Bijbel had meer dan tweehonderd 
omschrijvingen voor de naam van God. Er 
waren tien hoofdgeboden en aanvullend 
boeken vol met uitleg daarvan. Daarnaast 
hadden diverse geleerden een eigen uitleg en 
eigen leefregels. Over het leven na de dood 
was geen zekerheid.

Toen kwam Jezus. Hij had een bevrijdende 
boodschap met drie hoofdpunten.
- God is een liefdevolle en nabije God. 

Noem Hem maar Vader.
- Er is leven na de dood en er is in de hemel 

een plaats voor u allen.
- Het derde punt was: Vrede en alle goeds 

voor iedereen. Heb elkaar lief.

Jezus preekte op begrijpelijke wijze en 
dat sloeg aan. Op één dag doopten zijn 
apostelen meer dan vijfduizend volgelingen. 
Na Jezus’ dood en de blijdschap van de 
eerste christenen werd de boodschap van 
Jezus opgeschreven en onmiddellijk daarop 
bekritiseerd. Geschrift op geschrift volgden 
en na enkele eeuwen zag een groot deel van 
de gelovigen niet meer de eenvoud van Jezus’ 
boodschap. Zij raakten hun geloof kwijt.

In antwoord daarop verscheen Maria op vele 
plaatsen overal in de wereld. Maria maande 
haar hoorders aan: Als je Jezus’ boodschap 
wilt begrijpen wil dan bidden en dat bidden 
steeds herhalen. Bid om de vrede en die zal 
u worden gegeven. 

Velen waren en zijn blij met die boodschap en 
gaven Maria de titel: Middelares, Middelares 
tussen God en de mensen. Overal geven 
mensen gehoor aan de vraag van Maria. 
Dagelijks of met een zekere regelmaat 
komt men in grote of kleine groepen in 

kerken, kapellen en gezinnen bij elkaar om 
te bidden. De voornaamste gebeden zijn 
daarbij het Onze Vader en het Weesgegroet. 
Als een koningin wijst Maria de weg naar 
Jezus en naar God de Vader.

Enkele dagen per jaar zijn aangewezen als 
feestdag ter ere van Maria. 15 Augustus is 
dat Maria Hemelvaart. Dit jaar is op die 
dag in de kapel van Maria ter Eecken in 
Kapellebrug tijdens een plechtige viering 
herdacht, dat de gebedsgroep voor de vrede 
precies 30 jaar iedere week bijeenkomt. 
Een mooie groep mensen was daarbij 
aanwezig. Ze kwamen uit de parochie en 
uit de omliggende parochies. In de viering 
werd aanbidding van het Allerheiligste 
gecombineerd met het rozenhoedje en 
passende gebeden en liederen. Ieder stak 
voor de vrede een gebedskaars aan.

De oudgedienden Jo van Itegem en Toos Boon 
kregen bloemen. Jo gaf die onmiddellijk weg 

aan Bernadette, zij is er altijd bij met haar 
gitaar en haar welluidende stem. Vreugde 
was er; in een kring van gelijkgestemden 
mocht men bidden en vieren dat Jezus’ 
boodschap leeft in de gemeenschap. Achteraf 
was er een gezellige ontmoeting en nog wat 
te drinken.  

Nog steeds komt een tiental mensen op de 
eerste zaterdag van de maand in de kapel 
te  Kapellebrug samen, van 14.30 tot 15.30 
uur. Men bidt er voor de vrede, de intenties 
van de paus, de kerk, de jeugd, de stervenden 
en voor de wisselende intenties die door 
aanwezigen of derden worden aangedragen. 
De viering wordt afgesloten met het zingen 
van ’Wij groeten U, o Koninging.’ Ieder is 
daarbij welkom.
Zalig Kerstmis en alle goeds voor u allen. 
Mogen Jezus en Maria u de weg wijzen naar 
God, de liefdevolle Vader.

Omer Calle

Julianastraat 13, 4566 AC Heikant
0114-850840

www.ducommerceheikant.nl
Ook frituur 

Wij verzorgen koude schotels en warme gerechten voor thuis
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TINI VAN AKEN:  
KERSTMIS IN HULST- EEN NIEUW BEGIN-

Tini is moeder van drie kinderen 
en oma van acht kleinkinderen. Na 
haar scheiding is zij door een diep 
dal gegaan. Nu ervaart zij weer 
levensvreugde.

Tini is geboren in Rotterdam. Daar is 
zij katholiek gedoopt en deed haar eerste 
communie. Daarna kwam het gezin nooit 
meer in de kerk en ebde het geloof weg. 
Lang was zij een niet-gelovige. Ze trouwde 
en kwam naar Hulst. Daar werkte ze 22 
jaar als telefoniste bij Neckermann. De 
scheiding kwam hard aan; ze verloor het 
vertrouwde gezin; tegelijk vond zij dat ze 
gefaald had in haar levensopdracht. 

Vertwijfeld en in zak en as gestoken zocht 
Tini steun bij haar zus. Die nodigde haar 
uit om mee te gaan naar bijeenkomsten van 
de Katholieke Emmanuel gemeenschap 
in Helvoirt; een gemeenschap die zich 
richt op de dagelijkse ontmoeting met 
Jezus. Daar ontmoette Tini opnieuw de 
eucharistie en maakte zij voor het eerst 
kennis met gebedsdiensten, aanbidding 
van het Allerheiligste, gespreksgroepen, 
Bijbelgroepen en inspirerende liederen 
rond de bevrijdende God. Langzaam 
kroop Tini uit het donkere dal en enkele 
jaren later, toen haar moeder stierf en 
daarna haar zus, kon ze het leven van die 
mensen teruggeven aan de Schepper – er 
is leven na de dood. De ervaring van 
een nieuw begin maakt dat het leven nu 
positief wordt beleefd; alles wat negatief 
lijkt kan positief uitwerken. Van ‘wat 
overkomt me’ groeide ze naar het besef: 
‘De Heer is iedereen nabij, bij Hem 
kun je altijd terecht’. Tini beschouwt de 
loop van haar leven als gestuurd door de 
Heilige Geest: ‘Dit heeft de Heer met mij 
voor. Ik krijg de tijd om Zijn weg te gaan, 
maar op mijn eigen tempo’. Nog steeds 
gaat zij enkele keren per jaar naar die 
gemeenschap.
Intussen is Tini een vertrouwd gezicht 
geworden in de parochie Maria Sterre 
der Zee in Hulst. Ze ging op pad voor 
de kerkbalans, is regelmatig te vinden 
op de pastorie in Hulst om te helpen bij 
de administratie en schenkt bij toerbeurt 
koffie of thee na de wekelijkse viering in 
de basiliek. Afgelopen jaar organiseerde 
zij de pelgrimsreis naar Kevelaar. Ze is 

ook een van de dertig deelnemers aan de 
geloofscursus van bisschop Liessen. Het 
zeker weten, dat een mens nergens alleen 
voor staat, brengt momenten van vreugde 
mee: ‘ja, Hij is erbij, het komt goed’.

Vroeger was er geen behoefte aan een 
kerk als gemeenschap. Nu ervaart Tini de 
kerk als een gemeenschap waar je elkaar 
kunt steunen in het bidden en getuigen 
en ook een plaats waar ruimte is om naar 
elkaar te luisteren. Een gemeenschap is 
de plaats waar de verschillende talenten 
samenkomen; zangers, componisten, 
liturgen, tekstschrijvers, Bijbelvorsers en 
vele anderen zijn samen meer dan alle 
eenlingen bij elkaar. Dat is een grote 
rijkdom.
Kerstmis kun je elke dag beleven, maar het 
is ook goed om op een symbolisch moment 
samen stil te staan bij de geboorte van 
Jezus en dit met blijdschap te herdenken. 
Jezus brengt ons bij God de Vader en 
verduidelijkt Gods aanwezigheid in het 
leven van het hier en nu. Verlossing of 
bevrijding is de ervaring dat God nabij is.

Tini wenst u met Kerstmis dat u mag 
ontdekken, dat de Heer er ook voor u 
is en dat u er mag zijn zoals u bent. Zij 
hoopt ook dat er vrede en liefde komt in 
de wereld. Dat God mag uitzien naar alle 
mensen.
Tini, bedankt voor je openhartig gesprek.
Dat de Heer jou mag omarmen en zegenen 
met alle goeds, en dat jij die zegen mag 
doorgeven aan je familie, je bekenden en 
allen die je mag ontmoeten

Omer Calle.

JOHANNES

Geboren in het oude leen
gedoopt in steen, in glas en hout

de naam
hoog verheven in het Woord.

wij trachtten nog behoud
doch

woestijn verzandt het zout
het beeld vooraan

zal voortaan elders staan.

ontwaar, ontdek
nu verscholen achter tralies van een hek

zijn hemelse  gebaar
weet dan

dat hij, St. Jan, niet voor het eerst bij
aanvang van ‘n nieuw begin,

ooit zal wederkeren naar, voorheen, ‘Het 
Steen’

het is slechts leen.

Martin Polspoel. 2018.

EINDEJAARS-
PERIODE IN 

HEIKANT

De periode van Kerst ligt voor ons. Een 
tijd van gezelligheid, maar kerkelijk 
gezien is voor ons de gezinskerstviering 
op Kerstavond van groot belang. Ook 
nu weer met muzikale medewerking van 
onze onmisbare fanfare. Alle aanwezige 
kinderen mogen meedoen met het 
kerstspel! We hopen weer op een volle 
bak. Deze viering begint om 19.00 uur. 
In de aanloop naar Kerst is er op 19 
december Kunst in de Kerk.  In de 
middag (v.a. 15.00 uur) staat het werk 
van lokale kunstenaars centraal, in de 
avond is er ook muziek en zang in 
kerstsfeer. Ook basisschool Heidepoort 
levert hieraan een bijdrage.

Lang deze weg willen wij iedereen alvast 
een fijne eindejaarsperiode toewensen.

K.M.
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ALTIJD DRUK IN HEIKANT IN HET NAJAAR

Het najaar is altijd druk in Heikant!  
Op 2 oktober was het Teresialof,  

met pastoor Wiertz als voorganger.

Aansluitend vond de beeweg plaats langs de 7 statiën achter de 
kerk. Het weer was goed, precies op het juiste moment brak er een 
zonnetje door!  Ondanks de hindernissen door de werken aan de 
Julianastraat wisten toch bijna net zo veel mensen als vorig jaar de 
kerk te vinden. En die gingen allemaal mee naar ’t Heike voor de 
koffie met iets lekkers, aangeboden door KBO Heikant.

De jaarlijkse mosselavond op 13 oktober was in het café, maar de 
opbrengst is t.b.v. het Heikantse kerkgebouw. Inmiddels is een 
architect bezig met de opzet voor een onderhoudsplan. Ruim 90 
betalende gasten, prima mosselen, een goede sfeer en een geslaagde 
tombola! Penningmeester Jen Francken deelde mee dat de netto-
opbrengst ruim €1.100,- euro was! Wij danken hiervoor onze 
vrijwilligers, het café en onze trouwe sponsors. De Mis voor de Overledenen op Kermismaandag 29 oktober was 

kerkelijk weer top. Pastoor Wiertz ging op passende wijze voor in 
een mooie en stijlvolle viering. Het Gregoriaans koor o.l.v. Martin 
Polspoel, met solozang van Emmy Polspoel, streelde weer de oren en 
ook het ensemble van de Heikantse fanfare was zoals altijd present. 
Zij speelden een aantal fraaie en passende stukken. Björn van Eck 
trad bij deze gelegenheid op als gastdirigent en dat ging goed.

Na de dienst ging bijna iedereen mee met pastoor Wiertz naar het 
kerkhof. Dank zij een aantal vrijwilligers lag het kerkhof er  piekfijn 
bij. Veel graven waren weer versierd met bloemen. Enkele honderden 
mensen woonden dit gebeuren bij. Zij lieten zich niet afschrikken 
door de afsluiting van de Julianastraat. Zelfs pastoor Wiertz ging na 
afloop mee naar het café voor de koffie en een stukske kermisvlaai.

www.boca.nl

Mooie Kerstartikelen!
Unieke handgemaakte figuren met een mooie hout-look. 

Handgeschilderd in veel kleur en detail!
50%
korting

OP=OP

Kerstman ivoor&goud
JS4027799
25,5 cm
van € 50,00 voor € 25,00 

Kerstman
met 3 engelen
JS44034397
12,5 cm
van € 20,00
voor € 10,00 

Kerststal
JS4041465
13,5 cm
van € 20,00 
voor € 10,00 

Engel ivoor&goud
JS4023471
12,5 cm
van € 20,00
voor € 10,00 

Engel blauw&zilver
JS4027851
24,5 cm
van € 50,00 voor € 25,00 www.boca.nl Tel. 073-5492511

www.boca.nl

Mooie Kerstartikelen!
Unieke handgemaakte figuren met een mooie hout-look. 

Handgeschilderd in veel kleur en detail!
50%
korting

OP=OP

Kerstman ivoor&goud
JS4027799
25,5 cm
van € 50,00 voor € 25,00 

Kerstman
met 3 engelen
JS44034397
12,5 cm
van € 20,00
voor € 10,00 

Kerststal
JS4041465
13,5 cm
van € 20,00 
voor € 10,00 

Engel ivoor&goud
JS4023471
12,5 cm
van € 20,00
voor € 10,00 

Engel blauw&zilver
JS4027851
24,5 cm
van € 50,00 voor € 25,00 www.boca.nl Tel. 073-5492511



Kerkkoerier - 17

KerkKoerier 2018-III-Jeugd.doc blad 2 van 5 
 
Verzameldocument rubriek Jeugd 

#1-..Josephine Hamelinck:.. spelletje 

 
Doe mee met dit spelletje: 
Welke woorden kun je allemaal  
maken met het woord kerst? 

Voor de jeugd

Doe mee met dit spelletje:

Welke woorden kun je allemaal 

maken met het woord kerst?

Wij zijn de drie Koningen met hun ster
Wij komen gereden van heel ver

Wij gingen en zochten overal
over berg en over dal

En waar de sterre bleef stille staan
zijn wij mee drieën naar binnen gegaan

Van een sterretje dat naar de Aarde kwam
Er was eens een kleine ster, die zijn uiterste 
best deed om te schitteren aan de nachtelijke 
hemel. Een paar grotere sterren, die al 
duizenden jaren lang aan de hemel stonden, 
vonden zo’n kleine ster maar niks. Zij 
probeerden hem te overbluffen door zó hard 
te stralen dat het sterretje bijna niet meer 
te zien was! Het sterretje knipoogde echter 
naar de engelen en verspreidde daardoor een 
heel mooi licht. Dat bleef niet onopgemerkt. 
God riep het sterretje bij zich. Jij bent heel 
bijzonder, kleine ster!”, sprak God, “Weet 
je wat? Ik geef jou een opdracht! Ga naar 
de Aarde en breng daar licht onder de 
mensen!” “Dat zal ik doen, God, met alle 
plezier en speciaal voor u!”, antwoordde de 
kleine ster en hij vertrok. Hij flonkerde van 
blijdschap en zette er zo’n vaart in dat hij 
er een heuse staart van kreeg. Zo werd hij 
opeens een heuse staartster! Op zijn vlucht 
langs planeten en andere sterren deed hij 
heel de nachtelijke hemel twinkelen! Omdat 
hij nog maar een jonge ster was, was hij 
echter ook een beetje roekeloos. Zo merkte 
hij veel te laat een oudere ster op en hij 
botste er tegenop. Plotseling vloog de kleine 
staartster uit zijn baan en viel naar beneden. 
In duizelingwekkende vaart naderde hij de 
Aarde! “Oei! Oei!”, jammerde hij, “Als dit 
maar goed afloopt! Wat nu?” 

Het sterretje herinnerde zich ineens dat zijn 
voorvaderen ooit eens verteld hadden over 
vallende sterren. Die waren heel bijzonder. 
Weet je waarom? De mensen mochten altijd 
een wens doen, wanneer zij een vallende 
ster zagen! Was hij nu ook zo’n vallende 
ster? Hij spitste zijn oren, maar hoorde niet 
één mensenwens! De blauwe planeet aarde 
zag hij ginds, in de verte al liggen! Hij had 
maar enkele lichtjaren meer te vliegen! Toen 
werd de kleine ster bang. Stel je voor dat er 
op aarde niemand meer iets te wensen had! 
Wie moest hij dan nog licht brengen? Hij 

weende zoveel vuurvonkjes dat zijn staart 
ervan gloeide! Zoef! Met een vaart van 
je welste landde hij in de takken van een 
verweerde kerstboom. Die stond vlakbij een 
armetierige stal. Au! Dat kwam hard aan! 
De kleine ster begon te huilen van schrik. 
Hij glinsterde nog maar erg zwak en zijn vijf 
puntjes en z’n mooie staart hadden deuken 
opgelopen. Ik ben een knoei-ster! Straks kan 
ik niet eens meer de opdracht uitvoeren die 
God mij gegeven heeft!”, begon hij klaaglijk 
te jammeren. Toen hoorde hij opeens een 
zachte kinderstem tot hem spreken! “Vrees 
niet, kleine ster! Ik zal je helpen!”

De kleine ster keek verbaasd vanaf de 
kerstboom, door de kieren in het dak, naar 
beneden in de stal. Daar zag hij tot zijn 
verbazing een mensenkind in een kribbe 
liggen. Een os en een ezel stonden aan het 
voeteneind diens voetjes warm te blazen. 
Had hij het goed gehoord? Kon zo’n klein 
mensenkind al praten? Toch maar even 
testen, dacht de kleine ster.
“Dag jongetje, heb jij soms een wens voor 
mij?”, vroeg hij met bevende stem aan het 
kind. Hoopvol begon hij weer wat sterker te 
glanzen. “Dat heb ik zeker!”, sprak het kind, 
“Wil jij mij verwarmen met je stralen? De 
os en de ezel zijn al een beetje moe, weet je. 
Dan kunnen zij even uitrusten!” “Dat doe 
ik graag!”, antwoordde de kleine ster en hij 

straalde meteen daarna wel zoveel warmte 
uit dat de hele stal erdoor verlicht werd. 
Dat doe jij heel goed, kleine ster!”, sprak het 
kind, “Ik krijg het al lekker warm en zo te 
zien, mijn ouders ook!” Nu pas merkte de 
kleine ster dat er nog meer mensen in de stal 
waren. Aan het hoofdeinde van de kribbe 
zaten aan weerszijden een oude man en een 
jonge vrouw geknield naast het kind!
“Wie ben jij feitelijk?”, vroeg de ster aan 
het kind. “Ik ben maar een eenvoudig 
mensenkind, maar ik ben door God naar 
de aarde gezonden met een taak!”, zei het 
kind nederig. Zijn ouders keken blij, maar 
hoorden zwijgzaam toe. “Hé, dat treft!”, 
glimlachte de kleine ster, “Ik ben ook naar 
de aarde gestuurd om hier een taak voor 
God uit te voeren! Ik moet licht brengen 
onder de mensen!” “Ik ook”, sprak het kind, 
“maar ik breng hen een ander soort licht dan 
jij! Wil jij mij helpen? Wil jij de hele wijde 
omgeving van deze stal verlichten, zodat 
de mensen zien waar ik te vinden ben? Zij 
wachten al zó lang op mijn komst!”
“Graag!”, zei de kleine ster en hij begon 
plotseling ontzettend hard te groeien!

Hij had niet één deuk meer in zijn vijf 
punten, noch in zijn staart! Hij zweefde een 
stukje omhoog, tot vlak boven de stal. Daar 
straalde hij zo hevig en met zulk een prachtige 
schittering als nooit eerder één ster voor hem 
gedaan had! De mensen stroomden weldra 
van heinde en verre, aangetrokken door het 
prachtige lichtschijnsel, naar de stal om er 
het Kerstkind te begroeten. Zij noemden de 
staartster boven de stal voortaan: “De ster 
van Bethlehem”. Zo had de ster zijn taak 
voor God op aarde volbracht! Van die dag af 
vierden de mensen op aarde op 25 december 
elk jaar Kerstmis, het feest van de terugkeer 
van het Licht op aarde!

© Laurine Vandepitte
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OMDAT HET ONS 
EEN ZORG IS! 

HELPEN WAAR GEEN 
HELPER IS.

Wij horen regelmatig de vraag: Hoe helpt 
onze parochie mee aan het verlichten 
van nood in onze wereld, zowel dichtbij 
als veraf? Binnen onze katholieke kerk 
is daar een organisatie voor in het leven 
geroepen. Dat is de “caritas”. Caritas 
komt uit het Latijn en betekent letterlijk: 
dierbaar. Onze parochiële caritas is ook 
actief met het ondersteunen van lokale 
initiatieven en van projecten op allerlei 
plekken in de wereld. Het bestuur van 
onze caritas werkt altijd een beetje in de 
luwte maar met regelmaat laat zij van 
zich horen om te laten zien, waar zij mee 
bezig is. Hierna volgen vier van de meest 
actuele onderwerpen die onze steun en 
aandacht verdienen. Wij hopen met uw 
blijvende (financiële) steun deze goede 
werken te kunnen blijven uitvoeren!

NOODFONDS CARITAS
Caritas is nauw 
verboden met en 
ondersteunt via haar 
noodfonds aanvragen, 
die binnenkomen 
bi j  Algemeen 
Maatschappelijk Werk 
Hulst voor Elkaar 
(AMW). Uit het laatste 
overleg (van oktober) 
kunnen wij melden, 
dat er in 2017 negen 
en tot oktober 2018 
twaalf individuele 
ondersteuningen zijn 
verleend uit deze 
voorziening. Het 
gaat dan meestal om 
een aanspraak op 
ondersteuning in levensonderhoud, bij 
aanvragen van legitimatie, vervoer en 
medische kosten voor inwoners, die het 
in onze huidige maatschappij niet kunnen 
bolwerken. Ook ons initiatief om de 
zichtbaarheid van ons Noodfonds naar 
alle lokale scholen toe te vergroten, gaat 
gestaag verder. Via deze route zijn dit jaar 
drie hulpverzoeken toegekend. Het is onze 

vurige hoop dat we hierdoor een bredere 
signalering van noden kunnen realiseren 
en daarmee meer steun kunnen bieden. 
Meldingen en vragen hierover zijn welkom 
via caritas@rk-kerk-ozvl.nl.

Parochiële caritas instelling 
H. Maria Sterre der Zee

ARMOEDE IN ZEEUWS VLAANDEREN:  
MAAK ARMOEDE BESPREEKBAAR

Naar aanleiding van de dag van de armoede 
hielden de caritas- en diaconiebesturen uit 
Zeeuws-Vlaanderen een bijeenkomst in 
Terneuzen op vrijdag 19 oktober jongstleden. 
Het was een interkerkelijke bijeenkomst, 
waarbij ook maatschappelijke organisaties en 
de drie portefeuillehouders van de Zeeuws-
Vlaamse gemeenten waren uitgenodigd. 
Aanleiding voor deze avond was de vraag: 
Hoe krijg je armoede in beeld en waar kun 
je terecht als je vragen hebt over dit thema? 
Dat de armoedeproblematiek groot is, blijkt 
wel uit de cijfers: 1 op de 9 kinderen in 
Nederland groeit op in armoede. Zoveel 
mogelijk organisaties, die betrokken zijn bij 
mensen in armoede, werden uitgenodigd 
voor de bijeenkomst. Het was verheugend, 
dat uit alle drie Zeeuws-Vlaamse gemeentes 
de wethouders aanwezig waren: uit Sluis 
mevrouw C. van de Vijver, uit Hulst de heer 
A Totté en de Terneuzense wethouder de 
heer J Vervaet.

De heer Totté gaf een inleiding. Hij gaf aan 
dat binnen de drie gemeenten er veel gedaan 
werd aan armoedebestrijding, dit aan de 
hand van een lange lijst van mogelijkheden. 
Het grootste probleem, zo vertelde hij, is dat 
de gemeenten niet zo makkelijk in contact 
komen met de mensen die niet durven aan 

te kloppen bij hulpverleners. De personen in 
de bijstand zijn bekend, maar bijvoorbeeld 
de werkende arme of de tweeverdiener met 
een schuldenprobleem niet.
Wethouder Van de Vijver gaf aan dat door 
het integreren van de maatschappelijke 
hulpverlening in de gebouwen van de 
gemeente, de buitenstaander niet kan zien, 
wie de hulpvrager is of waarom iemand bij 
de gemeente aanklopt. Je kunt immers ook 
om een paspoort bij de gemeente binnen 
gaan.

Wethouder Vervaet vertelde dat de gemeente 
zelfs adverteert om aan te geven dat ze hulp 
verleent bij schuldenproblematiek. Hierop 
moeten mensen wel zelf in actie komen. 
Omgekeerd blijkt het veel moeilijker om 
contact te maken als iemand zichzelf niet 
meldt. Niet alleen wetgeving zit ons in de 
weg. De algemene oplossing uit de zaal 
blijkt toch te zijn dat we als samenleving 
en als hulpverlener op kleine signalen 
moet reageren, desnoods ongevraagd. Help 
mensen zichzelf te helpen. Wat kun je als 
burger doen om een ander te helpen? Vooral 
armoede en hulpverlening bespreekbaar 
maken. Attendeer mensen op mogelijkheden 
voor hulp is de boodschap en vooral niet 
loslaten.

Voor iemand echt om hulp vraagt ben je 
soms al maanden verder, was de ervaring van 
een Gentse bezoeker, die ons vertelde hoe 
ze in Gent vanuit hun organisatie met deze 
problematiek omgaan.

Het was een boeiende en interactieve avond 
die tot nadenken aanspoort en zeker nog 
een vervolg moet krijgen. De wethouders 
werden door Han de Wever namens alle 
aanwezigen bedankt door het aanbieden van 
een mooie kaars met het opschrift “Zie je 
mij?”. We hopen dat het licht van de kaars 
met dit opschrift nog lang het bureau van 
de wethouders zal sieren. De kaarsen zijn 
gemaakt in de Dagboog te Terneuzen.

De vervolgstap van de gezamenlijke 
diaconieën/caritassen zal, door de slecht 
werkende maatschappelijke signalering, eruit 
bestaan een folder met verwijsfunctie te gaan 
neerleggen op allerlei neutrale plaatsen, zoals 
buurt-/wijkhuizen, scholen, bibliotheken, 
huisartsen, zorg- en verpleeghuizen en 
andere gemeentelijke c.q. maatschappelijke 
diensten.

Beeld van de barmhartige Samaritaan bij de basiliek
Foto J. Klok, 
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DE VASTENACTIE: DAAR GAAN WE VOOR!
Afgelopen jaar hebben we ons in kader van 
de Vastenactie ingezet voor de kinderen en 
jongeren in Nyabondo. We houden u graag 
op de hoogte van wat er ondertussen in Kenia 
is gebeurd met onze hulp. Het doel van ons 
project was 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, volwaardige toekomst te bieden.
Op het verlanglijstje van de zusters voor hun 
ziekenhuis stond:
• Microscoop (Olympus X 31)
• Operatiezaal lamp
• Aangepaste schoenen (Polio-patiënten)
• Een suctie-machine
• Watertanks
Samen verzamelden we: €23.868,67 met 
onze acties. Dit bedrag wijkt minder dan 
5% af van de verwachte actieopbrengst, 
waardoor het totaalbedrag voor ons project 
uitkomt op: €36.000, -. Geld dat gewoon 
rechtstreeks naar de zusters in Nyabondo 
ging!
We zijn blij jullie te kunnen melden dat de 
zusters ondertussen de trotse bezitters zijn 
van een nieuwe microscoop met de 
bijhorende apparaten en een nieuwe 
operatiezaallamp.

We laten zuster Ludovena even zelf aan het 
woord.
‘At the moment, the centre has 200 physically 
handicapped, cerebral Palsy children with 
severe conditions.  Some of them are HIV/AIDS 
positive and are on drugs.  Most of them are 
found in the remote parts of our region which 
are often affected by droughts in the low lands 
and serious floods which leads to Malnutrition 
and very low income for families.  They are 
often not accessible to health services, education 
and hence result in severe deformities and 
inability for self-care. (…) This calls for better 
machines and instruments to make the surgery 
go on well. As many children at our facility 
are coming from very poor families and cannot 
afford the cost of treatment in other hospitals 
because their charges are very expensive.  With 
this project, we have bought a new laboratory 
equipment as you have seen the pictures.  It 
has helped the children and the people in 
the community to benefit from accessing the 
treatment in good time at no cost.  Since to do 
laboratory test we had to go to Kisumu which is 
60 kilometers from Nyabondo that is spending 
money going and paying a lot of money also for 
test, but now they pay no cost and no transport 
paid, this is very big advantage. At the same 
time the institution used to hire this equipment 
during the time for surgery and pay for it and 
then return them, which was very expensive. 

At the moment 
it’s very easy 
because we have 
the machine, 

we just do every test we want and the children 
are given treatment.  Things are moving on 
very well even last week the surgeon was here 
where 40 children were done corrective surgery 
within five days and they are healing well.
Therefore, we are grateful with your grate 
contribution to the institution.  The difference 
that, this project has brought is that:
• we are able to assist the children within the 

institution and not refer them to Kisumu or 
any other place which is costly.

• The surgeons, clients and the community are 
very much happy.

• Next Month we have another surgery of 
orthopedic and we can now test the children 
if they have malaria or any other disease.’

We hopen dat we de toestemming krijgen van 
de Landelijke Vastenactie om ook in 2019 ons 
in te zetten voor de zusters in Nyabondo. We 
hebben een nieuw projectvoorstel ingediend 

en we hopen dat we 
groen licht krijgen om 
weer aan de slag te 
gaan.

Dank aan iedereen die 
zijn of haar steentje 
heeft bijgedragen aan 
de Vastenactie 2018 
en we hopen ook nu 
weer op u, op jou, te 
kunnen rekenen.

SCHULDHULPMAATJES IN DE STARTBLOKKEN
Schulden: dat is een onderwerp om uiterst zorgvuldig mee om te 
gaan. Vandaar dat de opstart van het initiatief “schuldhulpmaatjes” 
wat langer heeft geduurd. Maar vanaf de komende jaarwisseling 
gaan getrainde maatjes de doelgroep helpen om meer inzicht en 
overzicht te krijgen in hun eigen problematiek. Vanuit dat inzicht 
kunnen we de betrokkenen meer hoop te geven op een toekomst met 
minder geldelijke- en andere zorgen. Een tiental personen uit onze 
parochie hebben zich serieus geëngageerd en hebben de benodigde 
certificaten behaald. Zo zijn ze goed voorbereid om de praktische 
invulling voor deze noodzakelijke hulp binnen onze gemeenschap 
op poten te zetten. Hun activiteiten zijn volledig geborgd door de 

privacy wetgeving en vinden plaats in samenwerking met bestaande 
professionele instellingen. Het caritasbestuur heeft hiervoor de 
benodigde kanalen open gezet, zodat de samenwerking direct op 
een adequate manier aangepakt kan worden. De hulpvragen die 
komen van buiten de professionele publieke instanties zijn zeker zo 
belangrijk als die ons via de reguliere kanalen bereiken. Aarzel dus 
niet om voor hulp bij schulden contact te zoeken via shmhulst@
gmail.com van Schuldhulpmaatjes Hulst.



De redactie van de Kerkkoerier
wenst u allen een jaar vol vreugde,

vriendschap, gezondheid, geluk,
kortom een gezegend 2019


