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Dit jubileum willen wij niet ongemerkt 
aan ons voorbij laten gaan. Aan mij, de 
laatst binnengekomen pastor in de regio 
Oost-Zeeuws-Vlaanderen, is gevraagd iets 
over hem te schrijven in de koerier. Ik kan 
me voorstellen dat u bij u zelf denkt, zou 
dat niet veel beter gedaan kunnen worden 
door iemand die pater Pirenne beter kent 
dan ondergetekende, iemand ook die 
langer met hem heeft samengewoond en 
gewerkt. Misschien hebt u daar gelijk in. 
Hoewel, pater Pirenne is niet alleen gekend 
in Zeeuws-Vlaanderen. Gekscherend is hij 
door de maristen ook wel eens omschreven 
als de kapelaan van heel Nederland en ver 
daarbuiten. Ja, het is een man die niet stil 
gezeten heeft in zijn leven en voor heel wat 
mensen veel betekend heeft.

Voor mij is pater Pirenne de eerste marist 
geweest die ik in mijn leven ontmoette. Voor 
mijn 20ste levensjaar had ik nog nooit van 
de maristen gehoord. Via een medestudent 
kwam ik toevallig met hen in contact. En het 
was pater Jos Pirenne die bij mij het vlammetje 
heeft aangestoken en aangewakkerd om 
marist te worden, waarvoor ik hem nog steeds 
dankbaar ben. Binnen de congregatie van de 

maristen heeft pater Jos zijn sporen verdiend. 
Hij is overste geweest en provinciaal, leraar 
op het klein-seminarie van de maristen in 
Hulst om maar iets te noemen. En ook op 
het Lyceum heeft hij heel wat jongeren de 
liefde voor zijn vak geschiedenis bij gebracht. 
Maar dat was niet het enige dat hij meegaf. 
Hij verstond ook de kunst om de leerlingen 
iets mee te geven van zijn eigen bezieling, zijn 
geloof, zijn spiritualiteit. En dat hij daarin 
goed geslaagd is, getuigt het netwerk dat hij 
heeft opgebouwd met zijn oud-leerlingen, 
dat is gigantisch. Tot op de dag van vandaag 
crost hij met zijn auto overal naar toe, heel 
Nederland in de rondte. Met veel plezier en 
inzet is pater Pirenne ook jarenlang pastoor 
geweest in Oostburg. Dat deed hij met hart 
en ziel. Hij was een echte herder die nabij was 
aan de mensen die hem waren toevertrouwd. 
In Oostburg werd ook duidelijk dat de 
oecumene een heel bijzondere plaats had in 
zijn hart. Dat vond en vindt hij nog steeds 
heel belangrijk.

Naast zijn pastorale attitude kenmerkt pater 
Pirenne zich ook als een pastor met inhoud. 
Het is een erudiete man die zeer belezen 
is en op de hoogte van wat er plaatsvindt 
in kerk en maatschappij. Het is tevens een 
kunstenaar, een dichter, van wiens hand 
verschillende dichtbundels verschenen zijn. 
Enkele van zijn gedichten kunt u lezen in de 
Mariakapel aan de Glacisweg te Hulst en in 
het Reynaertcollege. Pater Jos Pirenne - 60 
jaar priester. Namens het team van pastores, 
het IPV, de kerkbesturen en vooral namens 
vele parochianen, wil ik hem bedanken voor 
alles wat hij voor ons heeft betekend in Oost 
Zeeuws-Vlaanderen. Ik wil hem bedanken 
voor al die keren dat hij is voorgegaan in 
de eucharistie en ons ook iets heeft laten 
proeven van zijn geloof, zijn hoop en vooral 
zijn liefde. Bedankt!

Pastor Joop Reurs, pater marist.

PATER JOS PIRENNE – 60 JAAR PRIESTER

Voor u ligt de kerkkoerier. We hebben het 
blad in een nieuw jasje gestoken. Dit naar 
aanleiding van de uitslag van de enquête. De 
buitenkant heeft wat meer kleur gekregen. 
En zo u ziet is het formaat ook veranderd. 
Onze opzet was en is om in een kortere 
tijd het blad bij u in de bus te krijgen. We 
hopen dat wij hierin slagen. Het betekende 
voor ons, dat we zijn gaan werken met een 
andere drukker, namelijk Partout BV (o.a. 
uitgever van Streekbeeld). Dit alles om aan 
uw wensen tegemoet te komen. 

Als lezer en/of parochiaan kunt u ook 
kopij voor ons blad aanleveren. Hebt u iets 
belangrijks, vrolijks, kortom iets te melden 
wat voor u of uw omgeving belangrijk 
is, laat het ons bij voorkeur weten via de 
elektronische weg. We hebben nu een eigen 
e-mail adres waarop u ons kunt bereiken; 
kerkkoerier@ipv-ozvl.nl. Als u niet in het 

bezit bent van een computer, kunt u het ook 
gerust geschreven, of getypt aanleveren op 
ons adres: Steenstraat 22, 4561 AS Hulst. 
Elders in dit blad (Blz 2) kunt u in een schema 
zien, wanneer de copij moet aangeleverd 
moet zijn. In dit nieuwe jaar is onze redactie 
uitgebreid met mevrouw Sonsoles Marin. Zij 
komt ons team versterken. Sonsoles zal met 
name de elektronische verwerking van de 
kopij op zich nemen. Wij zijn blij met deze 
uitbreiding en wensen haar succes.

Dit blad komt uit met Pasen. We moeten 
een ding niet vergeten. Pasen is het feest van 
de verrijzenis. Het opnieuw wijden van het 
water, het opnieuw ontsteken van het licht. 
Laat voor iedereen Pasen een feest van licht 
zijn. De redactie wenst u allen dan ook een 
Zalig Pasen.

De redactie

TEN GELEIDE
Een nieuw jaar, een nieuw gezichtCOLOFONColofon

Redactie
Dhr. W. van Olffen, mevr. J. Hamelinck, 
mevr. L. Verboven-Gielen, 
mevr. E. de Theije-de Bolster, 
mevr. V. Verdurmen-Serrarens, 
dhr. F. van Swaal, mevr. S. Marin

Redactie-adres: Kerkkoerier, 
Steenstraat 22, 4561 AS  Hulst

Druk: Partout BV, Sas van Gent
Tel. 0115-649800

Kopij voor het volgende nummer 
inleveren voor 23 mei 2005 bij
kerkkoerier@ipv-ozvl.nl of redactieadres
De redactie heeft het recht artikelen te cor-
rigeren en/of in te korten. De redactie is 
niet aansprakeliijk voor de inhoud van de 
ingezonden kopij.

Bestuur IPV
Postadres: Steenstraat 22
4561 AS  Hulst
E-mail: ipvozvl@zeelandnet.nl
Website IPV: www.ipv-ozvl.nl

Bereikbaarheid van het Pastoresteam
Mw. C. Bovens-v.d. Walle, 
pastoraal werkster, 
teamleider m.b.t. pastoresbijeenkomst. 
(eerstaanspreekbare pastor voor Bosch-
kapelle, Hengstdijk, Stoppeldijk)
p.a. Steenstraat 22, 4561 AS  Hulst
Tel. 0114-310685, gsm 06-51138721
e-mail: chbovens@zeelandnet.nl

Zr. N. Polet, pastoraal werkster
(eerstaanspreekbare pastor voor 
Kloosterzande, Lamswaarde, Terhole)
Steenpit 12, 4561 CS  Hulst
Tel. 0114-317438, gsm 06-22398804
e-mail: fasafas@zeelandnet.nl

W. Poppe, marist, 
eindverantwoordelijk pastor.
(eerstaanspreekbare pastor voor Clinge, 
Graauw, Nieuw-Namen)
Zandstraat 10/6, 4561 SC  Hulst
Tel. 0114-373146, gsm 06-19848410
e-mail: wapoppe@zeelandnet.nl

J. Reurs, marist
(eerstaanspreekbare pastor voor Heikant, 
Koewacht, St. Jansteen)
Zandstraat 10/6, 4561 SC  Hulst
Tel. 0114-373144, gsm 06-10711191
e-mail: joop.reurs@zeelandnet.nl

W. Tobé, diaken, teamleider m.b.t. IPV en 
dekenaat Zeeland
(eerstaanspreekbare pastor voor Hulst)
Steenstraat 22, 4561 AS  Hulst
Tel. 0114-371093, gsm 06-12788043
e-mail: wtobe@hetnet.nl 
of wtobe@diakens.com

Kopij binnen
Zomer  23 mei
Herfst 5 september
Kerst 7 november

Foto: J. Klok
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Aanpassing tarieven Bisdom Breda 2005
Sinds vele jaren is het een gebruik, dat 
aan parochianen, die deelnemen aan het 
parochiefonds, geen kosten worden berekend, 
wanneer er door de thuiswonende kinderen 
een kerkelijk huwelijk wordt gesloten of bij 
een jubileumdienst of een viering van de 
uitvaart. Velen van U betalen al trouw de 
jaarlijkse parochiebijdrage. De werkgroepen 
“gezinsbijdrage” zijn jaarlijks actief en 
verschaffen U informatie middels de jaarlijkse 
inzamelingsperiode “Kerkbalans” in het 
begin van het jaar. Menige parochie is mede 
daardoor uit de rode cijfers gebleven. Thans 
dreigt de balans naar de andere kant door te 
slaan. Het is in grote lijnen duidelijk waar een 
belangrijke oorzaak ligt. Velen, die vanaf het 
eerste begin aan de parochiebijdrage hebben 
bijgedragen, komen ons te ontvallen en de 
jongere generatie draagt niet in die mate bij, 
dat het verlies van de oudste generatie wordt 
opgevangen.

Jongeren en Jonge gezinnen
Verheugend is wel dat bij de jongere generatie 
het besef leeft, dat “Kerk” iets te bieden heeft; 
bij belangrijke momenten in het leven vragen 
zij om de Sacramenten voor hun kinderen 
met de daarbij behorende voorbereiding en 

begeleiding; daarenboven pleiten velen van 
hen ook om het behoud van een kerkgebouw 
in de eigen parochie. Daarom blijven de 
parochies in onze regio actief om allen die 
door het Doopsel deel uitmaken van de 
kerkgemeenschap hen ook te bewegen om 
betalende leden te worden. In ons Bisdom 
Breda geldt het advies van een minimale 
bijdrage van 97,- euro per jaar. Alleen dan 
zal de parochie in staat zijn om het werk 
van de pastores en de vele vrijwillig/st/ers, 
die ook gevormd en geschoold worden, te 
blijven aanbieden. En dat zouden zowel het 
pastoresteam alsook de besturen van onze 
parochies graag willen behouden.

En anders?
De leiding van het Bisdom Breda heeft zich 
over deze vraag beraden en zij vinden het 
alleszins redelijk, dat aan hen, die- om welke 
reden dan ook- afzien van deelname aan het 
parochiefonds niet alleen een bijdrage te 
vragen voor vieringen bij huwelijk, jubileum 
en uitvaart, maar ook voor de pastorale 
vorming bij Doopsel, Eerste Communie en 
Vormsel. De leiding van het Bisdom geeft aan, 
dat aan die parochianen bij de gelegenheden 
van het Doopsel, Eerste Communie en 
Vormsel het redelijk is een tarief te vragen 

van een jaar parochiebijdrage (97,- euro). Ter 
verduidelijking: dit geldt dus alleen voor wie 
minder bijdraagt dan het genoemde bedrag. 
Het betaalde bedrag wordt dan in mindering 
gebracht.

Standpunt van Parochies en Pastoresteam
De gezamenlijke parochies hebben in IPV 
verband over deze materie overleg gevoerd 
met het pastoresteam en hebben voorlopig 
besloten voor Doopsel, Eerste Communie 
en Vormsel niet het voorgestelde bedrag van 
97,- euro te vragen, maar een ieder vriendelijk 
doch dringend te verzoeken deel te nemen 
aan het parochiefonds, zodat onze parochies 
ook in de toekomst van uw blijvende steun 
verzekerd blijven en er geen extra maatregelen 
getroffen hoeven te worden zoals de leiding 
van het Bisdom aangeeft. Het uitgangspunt 
is en blijft dat sacramenten voor een ieder 
toegankelijk dienen te zijn.

We hopen, op uw aller verantwoordelijk-
heid mogen te rekenen. Mede namens de 
gezamenlijke kerkbesturen in onze regio.

Het IPV bestuur en het pastoresteam in Oost 
Zeeuws-Vlaanderen

VOOR DE KINDEREN

Paaskaarsjes!
Wanneer vele paaskaarsjes branden,
is dat een prachtig gezicht.
Want dan zie je iedereen,
als in een zee van licht.
Ik denk dan stiekem bij mezelf,
zo moest het altijd zijn:
Een zee van licht waar je ook gaat,
en nergens donkere pijn.

Het licht van Jezus in de straat,
op school, op elk plein.
In alle steden, klein en groot,
Zou het dan vrede zijn!

De grote vraag dus, waar het om gaat,
ontwijken heeft geen zin,
hoe krijgen we dit zuivere licht,
de hele wereld in?

Hoe wandelt het naar stad en land,
naar mensen groot en klein.
Hoe wandelt het de huizen in,
om er voorgoed te zijn?

Ik heb er over nagedacht,
en heb mijn antwoord klaar,
Het licht komt er door jou en mij,
wij zijn die wandelaar.

De Paaskaars brandt,
Het licht van Pasen schijnt.
Het is aan ons te zorgen dat,
Dit licht nooit meer verdwijnt.

Pasen gebeurt plots en verbijsterend!
Plots ontdekt een vrouw het lege graf.
Het is angstwekkend. 
Het lijkt veel op lijkroof!
Wat is er gebeurd?
Waar is de dierbare overledene?
Waar is God nu, nu alles weg is, zelfs de 
lijfelijke herinnering?
 
Om Pasen te verstaan, althans iets ervan, moet 
je meegegaan zijn in de angst, in de pijn, in 
de uitzichtloosheid, ja in de wanhoop. Hij is 
niet meer. Het is voorbij. Alles stort ineen: 
liefde, dromen, verwachtingen... En plots, 
plots blijkt dat het niet zo is. Dat er - en 
toch...- weer leven is en toekomst en hoop 
en verwachting en dromen tegen alles en 
iedereen in. Dat Hij er is, anders en nieuw, 
op zijn manier. En toch...
 
Zoiets stel ik mij voor bij het lezen van Joh. 
20, 1-3; 11-18, waar Maria Magdalena 
het lege graf ontdekt en tenslotte de Heer 
ontmoet. Zij liep niet weg van het graf. Dat 
was een grote verdienste. Haar liefde was 
ertegen bestand.
 
Zo vertelde een moeder mij een paaservaring.
Haar zoon moest stevig aangepakt worden 

want hij haalde een schelmenstreek uit. Zij 
zag plots hoe heel haar inzet en opvoeding 
mislukt was. En zij was woedend. Nu zou 
zij hem eens op zijn nummer zetten en 
corrigeren. Terecht. Zij had er zich voor 
opgemaakt... tot na de kerkdienst. Want in de 
ontmoeting met de Verrezene begreep zij dat 
het niet ging om haar eer en om haar goede 
opvoeding. Het ging om het welzijn van haar 
kind. Zij zou het gesprek met hem aangaan 
en de moeilijke weg naar de volwassenheid 
samen met hem verder gaan.
 
Waar de Verrezene ons hart raakt, komt er 
nieuw leven. Hij is ‘als bliksem, die door 
rotsen slaat, als perzikbloesem, die traag 
opengaat...’ zegt Felix Timmermans in 
‘Adagio’. Hij brengt ons het nodige licht - het 
inzicht- en het nodige vuur - de liefde - om 
scheppend te leven. Om nieuw licht en leven 
te brengen in de nacht en in de wanhoop van 
velen.
 
Moge Pasen ook in en aan en door ons 
gebeuren.
 
 
Namens het pastoresteam
Pastor N.J. Polet

NIEUWS VAN IVP EN PASTORES

PASEN 2005
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Pastor Polet nodigt uit voor een retraite 
in stilte met 2 inleidingen per dag op een 
prachtig domein te Kortenberg bij Leuven 
(Belgie), waar dagelijks een priester instaat 
voor eucharistieviering, gebed en geestelijke 
begeleiding samen met haar.

HET THEMA VAN DE RETRAITE:
Leven in geloof is leven met een wonder 
weten van wie God is: Vader, Zoon en H. 
Geest. Dat was zo in het evangelie. Dat is 
zo tot op vandaag. Hoe bevind ik mezelf in 
dit geloof ?

Locatie: Oude Abdij Kortenberg
Abdijdreef 22, 3070 Kortenberg - Belgie
tel. 0032/2/757 20 22
e-mail: abdijkortenberg@skynet.be

Wilt u uw inschrijving melden bij:
Pastor N.J. Polet
Steenpit 12 
4561 CS Hulst 0114/317438.
e-mail: fasafas@zeelandnet.nl - met aangifte 
van naam en adres. 

Deelnemers uit Nederland kunnen de reis 
naar Kortenberg later samen regelen. 

Met dank.
Pastor N.J. Polet

OP WEG 
NAAR KEULEN

Bisdom Breda organiseert reis
Van 16 tot 21 augustus 2005 
vinden in Keulen de twintigste 
Wereldjongerendagen plaats. 
Men verwacht dat meer 
dan één miljoen jongeren 

uit de hele wereld aanwezig zullen zijn. 
Er worden ook in Nederland tal van 
reizen georganiseerd. Veel jongeren zullen 
per boot, bus, trein of fi ets de reis naar 
Keulen afl eggen. De Wereldjongerendagen 
vormen voor hen een unieke ervaring 
waarop ze lang met vreugde terugkijken.
Het bisdom Breda gaat ook. In het bisdom 
is een kleine werkgroep gevormd om de reis 
voor te bereiden en de deelname te stimuleren. 
Deze bestaat uit pastor Rud Smit (Bergen op 
Zoom), Marc Bollerman (bisdom Breda), 
Frans Verkleij p.w. (Breda), Anton Janssen 
(Breda), Marc Pruijsten (Breda), Remco 
Babijn (Breda) en Marijn Staps (Bergen op 
Zoom). 

Bisschop Muskens daagt elke parochie uit 
ervoor te zorgen dat er minstens één jongere 
(liefst twee) meegaat zodat alle hoeken van het 
bisdom in Keulen vertegenwoordigd zullen 
zijn. Jongeren tussen de 16 en 30 jaar kunnen 
deelnemen. De vertrekdatum is vastgesteld 
op 15 augustus, de groep keert terug op 21 
of 22 augustus. De reis is volledig verzorgd. 
Van de deelnemers wordt een bijdrage 
verwacht van, onder voorbehoud, €250,-.
Verantwoordelijk voor het jongerenpastoraat 
binnen het bisdom, Marc Bollerman, is het 
aanspreekpunt voor de organisatie van deze 
reis. Hij is bereikbaar op het centrum van 
het bisdom Breda (076-5223444) of via 06-
16068897. Zijn e-mailadres luidt: jongeren
pastoraat@bisdombreda.nl. Op de web-site 
van het jongerenpastoraat: www.jongbreda.
nl komt alle informatie te staan.

HEEFT U BELANGSTELLING? 
NEEM DAN ZELF INITIATIEF.

Inschrijvingsstrook - invullen in drukletters.

Naam: ..............................................................................................................................

Adres: ...............................................................................................................................

Postcode: ..........................................................................................................................

Gemeente: ........................................................................................................................

Schrijft in voor: retraite in stilte met pastor N.J. Polet en E.H. Ardui, pr. 
Vanaf zondag 11 sept (aankomst vanaf 16 u)  tot en met vrijdag 16 sept. 2005 (einde na het 
middagmaal 13u).

De deelnemer betaalt het bedrag van €185,- (volledige week) 
op bankrekening: 230-0036402-47 of betaalt ter plekke deze som.

Handtekening: .................................................................................................................

IN DE SCHADUW 
VAN HET KRUIS

In de schaduw van het kruis 
huilt een moeder, 
rouwend om haar Zoon.

Gestorven met littekens
op zijn Lichaam.
Liefde in Zijn Hart. 

Uit de hemel stuurt Hij haar
een witte duif.
Belofte van hoop.

Aan de voet van het kruis
voelt een moeder 
de kracht van liefde.

Wilma Beekman

 RETRAITE TE KORTENBERG
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Pater Joop Reurs, geboren te Monnickendam 
op 30 augustus 1947, werd op 9 september 
1974 tot priester gewijd. Zijn loopbaan 
begon hij als jongerenpastor in de H. 
Sacramentsparochie in Uithoorn. Daar heeft 
hij acht jaar gewerkt, waarna hij voor drie jaar 
als dekenale jongerenpastor functioneerde 
in Zeeuws-Vlaanderen. Vervolgens was 
hij werkzaam in het parochiepastoraat in 
Utrecht en IJsselstein. In november 1992 
werd hij benoemd tot pastoor van de 
St.Andreasparochie te Weurt. In september 
2003 volgde een sabbatperiode van 1 jaar, 
waarna hij er voor koos om als priesterpastor 
in de regio Oost-Zeeuws-Vlaanderen te 
komen werken. Wij stelden hem enkele 
vragen. 
 
Wat heeft u doen besluiten na 11 jaar pastoor 
in Weurt te zijn geweest, om in OZVl te 
komen werken? 
Laat ik voorop stellen dat het me veel moeite 
kostte om daar weg te gaan. Want het doet 
zeer om afscheid te moeten nemen van 
mensen die in de loop van al die jaren veel 
voor je zijn gaan betekenen. Het dorp Weurt 
bij Nijmegen, waar ik werkte, telt zo’n 3000 
parochianen. Na 11 jaar kende ik haast elke 
familie. Ik kwam bij hen over de vloer in 
mooie en moeilijke tijden. Vele kinderen heb 
ik mogen dopen, begeleiden bij hun eerste 
communie en het vormsel. Ik heb heel wat 
huwelijken ingezegend en jubilea meegevierd. 
Ik heb iets voor hen mogen betekenen bij 
ziekte, overlijden en rouwverwerking. En 
dan heb ik nog niets gezegd over de liturgie 
in dat mooie kerkje dat me zo vertrouwd 

was. Nee, het was geen gemakkelijk besluit. 
Toch merkte ik bij mijzelf dat na 11 jaar 
het vuur van het begin er een beetje af was. 
Op een gegeven moment raakt de motivatie 
op om voor de zoveelste keer met dezelfde 
werkgroepen weer dezelfde projecten ter 
hand te nemen, en dan bestaat het gevaar dat 
je gaat draaien op de automatische piloot. 
Toen ik dat bij mezelf ontdekte, dacht ik het 
wordt tijd dat ik een nieuwe impuls krijg, iets 
anders ga ondernemen. Nadat ik in Weurt 
van de parochianen afscheid had genomen 
ben ik een sabbatical jaar gaan houden. Dat 
was heel zinvol. Trouwens, het was ook goed 
om even afstand te kunnen nemen van alles 
en iedereen om in alle rust op het spoor te 
komen van wat ik verder wilde met mijn 
leven. Duidelijk was voor mij dat ik vanuit 
een communiteit van de maristen wilde gaan 
werken. Ik kon kiezen tussen ons huis in 
Lievelde in de Achterhoek of ons klooster 
hier in Hulst. Daar ik het Zeeuws Vlaamse 
land al een beetje kende vanuit de tijd dat ik 
hier 3 jaar als jongerenpastor had gewerkt, 
ging mijn voorkeur al heel snel richting 
Zeeuws-Vlaanderen. Waar ik dan ook op 1 
september vorig jaar begonnen ben.
 
Hoe ziet u toekomst voor de kerk, denkend 
aan het teruglopend kerkbezoek? 
De kerk, zoals wij die gekend hebben vanuit 
onze jeugd en waar wij vaak nog met een 
beetje nostalgie aan terugdenken, dat is 
voltooid verleden tijd. Maar ook de kerk, 
zoals wij die op het ogenblik kennen, zal 
voorbijgaan. We leven in een tijd waarin alles 
heel snel verandert. Er zullen zeker nieuwe 

dingen komen. En dat moet ook, wil de kerk 
toekomst hebben. Maar om terug te komen 
op uw vraag, ondanks het teruglopende 
kerkbezoek zie ik de toekomst van de 
kerk niet somber in. De hele geschiedenis 
door zie je dat de kerk van binnenuit 
vernieuwd wordt. Denk bijvoorbeeld aan 
de vernieuwingsbeweging van Franciscus, 
of aan pater Colin, de stichter van de paters 
Maristen, ten tijde van de Franse revolutie. 
Toen leek het er ook op dat het met de kerk 
een afl opende zaak was. Op het platte land 
ging niemand meer naar de kerk, er waren 
alleen nog maar wat missen in de grote steden, 
en voor de rest stelde de kerk niet veel meer 
voor. En toen iedereen dacht, het einde is in 
zicht, kwam er een vernieuwingsbeweging 
van onder op. Het vlammetje van het geloof 
begon weer om zich heen te grijpen en 
steeds meer mensen raakte bezield van die 
boodschap van Jezus over dat koninkrijk van 
vrede, gerechtigheid en liefde. Waarom zou 
dit ook niet in onze tijd kunnen gebeuren. 
We moeten niet te veel kijken naar het 
negatieve. Natuurlijk, het is niet leuk dat de 
kerken niet meer vol zitten in het weekend, 
maar laten we blij zijn met de mensen die 
wel komen ook al is het maar een keer in de 
maand. Laten we blij zijn met al die mensen 
die zich voor de kerk in zetten, en dat zijn 
er heel veel hier in Oost-Zeeuws-Vlaanderen. 
En tenslotte, en dat mag ook wel een keer 
gezegd worden, de toekomst van de kerk 
hangt niet alleen van ons af, je moet ook 
een beetje vertrouwen hebben in de hulp, de 
leiding van boven. 
 
Heeft u nog tijd voor hobby’s?
Ik wandel en fi ets graag, maar een van mijn 
grote hobby’s is mediteren, als je dat een 
hobby mag noemen. Dat doe ik twee keer 
per dag een half uur. ’s Morgens direct na 
het opstaan, om de dag voor te bereiden, 
en ’s avond bij wijze van dagsluiting. Even 
lekker op m’n kussentje in de lotushouding. 
Ik kan het iedereen aanbevelen. Verder zwem 
ik graag. Trouwens dat is misschien wel leuk 
om te vertellen, zwemmen heb ik in Hulst 
geleerd. Toen ik als jongerenpastor hier kwam 
werken kon ik het nog niet. In de ‘Driehoek’ 
heb ik diploma A en ook B gehaald. Ik hoop 
dat, nu ik weer terug ben in Oost-Zeeuws-
Vlaanderen, ik me bij jullie als een vis in het 
water zal voelen. En wat ik tot nu toe ervaren 
en beleefd heb zal dat wel lukken.
 
Pater Reurs, ik hoop dat u een fi jne tijd 
tegemoet gaat in Zeeuws-Vlaanderen en dat 
u van uw beslissing naar Hulst te komen 
nooit spijt zult krijgen. Bedankt voor het 
interview. 
  
F.v.S.

EVEN KENNISMAKEN MET PATER J.G.M. REURS, MARIST

Foto: J. Klok
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Elke vrijdag
tot 21.00 uur geopend

Voor elke smaak een woonidee
www.morres.com

1930 2005
AUDIO VIDEO

HOOFDSTRAAT 16 ST. JANSTEEN TEL. 0114-312491

Administraties en Belastingzaken

Verzekeringen

Regio          bank

Roctus b.v.
Hulsterweg 26-30  -  4587 ED  Kloosterzande

Telefoon: 0114-682420

VAN KERCKHOVEN BOUW B.V.
Pr. Rooseveltstraat 7 - Postbus 17 - 4587 ZG  Kloosterzande

Tel: (0114) 681920 - Fax: (0114) 682936

www.vankerckhovenbouw.nl

Gewasbeschermingsmiddelen - Kunstmest - Zaaizaden en Schoonmaakmiddelen

R. van Wesemael
Zoutestraat 109, Hulst - Tel. 0114-314853

Tel. 0114-371000 - Fax 0114-370252 
GSM 06-54657329

info@arek.nl - www.arek.nl

AREK
www.huis-aan-huisreclame.nl

Folders, kranten en monsters: 
lokaal - regionaal - landelijk- internationaal
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 Beste Medeparochianen, 

In 1962 ben ik na mijn priesterwijding 
en eerste Mis in Hulst gestuurd naar 
de “missie” in Burkina Faso (vroeger 
Opper Volta geheten). Nu zou die 
“missie” misschien juist andersom 
kunnen zijn. Dit jaar, 2005, herdenken 
wij het feit dat onze parochie 50 jaar 
bestaat, omdat ze in 1955 opgericht is 
met als beschermheilige Maria Goretti, 
een veertienjarig italiaans meisje, dat 
vermoord is in 1902, omdat ze de 
jongeman niet tegemoet wilde komen, 
en bovendien vlak voor haar dood ook 
nog gevraagd heeft aan haar moeder 
om de jonge man te vergeven, omdat ze 
graag zou willen dat hij ook in de hemel 
zou komen met haar. 

De opening op 9 januari 2005 is samen 
gegaan met de doop van 50 babies (in 
werkelijkheid waren het er 59). Op 19 
maart zouden we 50 huwelijken in orde 
willen brengen van jongens en meisjes, 
die al bij elkaar zijn en vaak al kinderen 
hebben. Onze parochie telt momenteel 
meer dan 10.000 gedoopten, verspreid 
over 42 dorpen, en ongeveer 1500 
catechumenen, die zich voorbereiden 
op het doopsel. De bevolking van de 
parochie wordt geschat op 110.000 
mensen. 

Een hoogtepunt zal zeker de priester-
wijding van een parochiaan zijn op 2 
juli, en daags daarop de eerste Mis in 
Boulsa. Voor de gelegenheid zouden we 
een kleine opknapbeurt willen geven 
aan de parochiekerk, vooral door de 
aanschaf van nieuwe banken, waarvan 
iedere bank ongeveer €30,- kost en we 
hebben er minstens 150 nodig.

Ik doe hierbij dan een beroep op onze 
zuster-parochies in Oost-Zeeuws-
Vlaanderen om ons hierbij een handje 
te helpen, zodat we solidair onze missie 
kunnen voortzetten. Iedere Euro is 
dus welkom op postgiro: 116.29.16 
t.n.v. Willy Burm, met vermelding 
“jubileum”, ofwel via jullie parochie 
verantwoordelijke. Dank U wel. En een 
heilzame vastentijd als voorbereiding op 
Pasen. 

Willy Burm 

Twee mannen, allebei ernstig ziek, deelden 
samen een ziekenhuiskamer. Een van hen 
moest elke dag in de middag ‘n uur rechtop 
zitten om de vloeistof in z’n longen te laten 
weglopen. Zijn bed stond naast het enige 
raam in de kamer. De andere man kon alleen 
maar plat op z’n rug liggen. En om de tijd om 
te krijgen voerden ze lange gesprekken met 
elkaar. Ze spraken over hun gezin en over hun 
werk, waar ze hun vakantie doorbrachten en 
over hun diensttijd bij het leger. Elke dag als 
de man bij het raam recht op moest zitten 
vertelde hij de ander wat hij allemaal zag als 
hij uit het raam keek. 
De man die plat lag, leefde echt naar dat 
uur per dag toe wanneer de kamergenoot 
hem uitvoerig vertelde wat er zich buiten 
afspeelde. Het uitzicht was een mooi park 
met een grote vijver, waarin eenden en 
zwanen spetterden en waar kinderen met 
hun modelbootjes op het water speelden. 
En van jonge verliefde paartjes die hand in 
hand liepen op de paadjes tussen bloemen 
met allerlei prachtige kleuren. En in de verte 
zag je de rand van de stad liggen. De man bij 
het raam vertelde alles zo gedetailleerd, dat 
de man die plat lag zijn ogen sloot en alles als 
een fi lm voor zich zag verschijnen. Op een 
warme middag kwam er een parade voorbij. 

AI kon de man die plat lag niks horen, maar 
door de beschrijving van de man bij het raam 
kon hij zich een goed beeld vormen van wat 
er buiten gebeurde. 

Dagen verstreken en werden weken. Op een 
morgen kwam een zuster alles brengen om 
hun te wassen en verzorgen. Tot haar grote 
schrik trof ze het levenloze lichaam van de 
man bij het raam aan. Hij was vredig in zijn 
slaap gestorven. Ze belde meteen voor hulp 
om het lichaam weg te laten halen. Op het 
moment dat het gepast leek vroeg de andere 
man of hij de plaats bij het raam mocht 
hebben. De zuster was blij dat ze het voor 
de man kon doen. Toen ze er zeker van was 
dat hij comfortabel lag, verliet zij de kamer. 
Langzaam en met pijn probeerde de man 
zich zo op te richten dat hij uit het raam 
kon kijken om een blik in de echte wereld te 
werpen. Hij keek recht tegen een grote kale 
muur op. Toen de zuster terug kwam vroeg 
hij aan haar wat de overledene bezielde, 
omdat hij over zoveel mooie dingen vertelde 
als hij naar buiten keek. De zuster vertelde 
hem dat de overledene blind was en niet 
eens de muur buiten kon zien. Ze zei ook: 
“misschien wilde hij jou alleen moed geven 
om vol te houden...”

WAT EEN MENS AL NIET VERMAG

De Eucharistievieringen op Witte Donderdag om 19.00 uur:
Heikant - J. Reurs, W. Tobé, N. Polet
Stoppeldijk - W. Poppe, C. Bovens 
WZC Antonius - J. Verster (viering vangt aan om 17.30 uur)

De vieringen op Goede Vrijdag om 19.00 uur:
(Het bidden van de Kruisweg vindt plaats in de meeste parochiekerken; 
de aanvangstijd is terug te vinden in het kerkblad: ‘Tintinnabulum’.)
St. Jansteen - parochiële werkgroep
Terhole - W. Tobé
WZC Antonius - N. Polet (viering vangt aan om 17.30 uur)

De vieringen van de Paaswake: alle beginnen om 21.00 uur.
St. Jansteen - Paasgezinsviering om 19.00 uur (Ch. Bovens)
Hulst - W. Poppe
Kloosterzande - J. Reurs/ N. Polet
Graauw - J. v.d. Heyden/ W. Tobé
Koewacht - W. Weemaes/ Ch. Bovens

Eerste Paasdag:
09.00 uur: Hengstdijk - E. v. Acker
 Heikant - W. Weemaes
 Stoppeldijk - J. Reurs
 Terhole - W. Poppe
10.00 uur: WZC Antonius  - J. Verster
10.30 uur: Boschkapelle - J. Reurs 
 Clinge - J. v.d. Heyden
 Hulst - Ch. Bovens
 Kloosterzande - W. Tobé
 Koewacht - N. Polet
 Lamswaarde - W. Poppe (gezinsviering)
11.00 uur: Nieuw Namen - E. v. Acker 
 St. Jansteen - W. Weemaes

Tweede Paasdag:
10.30 uur: Hulst - J. Reurs
 Kloosterzande - W. Poppe

OVERZICHT  VAN  DE  PAASVIERINGEN  2005
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IPV OOST ZEEUWS VLAANDEREN
REGIO NOORD Kloosterzande/Ossenisse • Lamswaarde • Terhole

Tweede kerstdag 2004: St.Martinuskerk te 
Kloosterzande. Ver voor de aanvang van de 
viering stromen de mensen toe. Dat belooft 
druk te worden. Om 10 u. moet er al naar en 
plaatsje gezocht worden. Geen wonder... de 
invulling van deze viering was traditiegetrouw 
weer bijzonder. In de kerk, die ook deze keer 
weer prachtig versierd was met schitterende 
bloemstukken en een mooie kerstboom, 
lieten de ezel en schapen duidelijk horen dat 
ze er ook waren. 

De harmonie zorgde voor stemmige 
muzikale inkleuring, het kinderkoor zong er 
enthousiast op los en de kinderen speelden 
het kerstspel met volle overtuiging. Het werd 
nog gezelliger toen de echte Josef en Maria 
en hun kindje in de stal plaats namen. Aan 
belangstelling heeft het hun niet ontbroken! 
Spontaan gingen niet alleen de kleine, maar 
ook grotere (!) kinderen een kijkje nemen 
hoe het met de beesten ging.Voorgangers 
pastor de Nijs en Tobé gaven op hun 
beurt op passende wijze invulling aan deze 
viering. Ook onze gasten, mensen met een 

verstandelijke beperking uit heel Zeeuws 
Vlaanderen, hadden het prima naar de zin en 
hadden zeker het gevoel dat ze echt welkom 
waren.

Kortom een geweldige viering waarin de 
kerstgedachte op een bijzondere manier 
werd ingevuld en waarvan bijna 600 mensen 
hebben genoten.

Bedankt iedereen voor de grote inzet en 
enthousiasme!

Enkele maanden geleden heb ik u via 
de kerkkoerier gevraagd om samen met 
mij gebruikte postzegels te sparen voor 
de stichting Correntina en dit heeft zijn 
uitwerking niet gemist. Plastic zakken vol 
met postzegels werden bij ons huisadres of 
per post afgeleverd. 

We hebben het er samen druk mee, 
afknippen, afweken en versturen. Een mooi 
stukje vrijwilligerswerk wat wij sinds kort 
samen met u doen voor het goede doel. Jaren 
stuurde ik de postzegels op naar Emeritus 
pastoor Verrijt, hij was daar zeer blij mee en 
telkens stuurde hij een bedankje, een greep 
uit zijn bedankbriefjes;
- Uw moeite om postzegels te sparen wordt 

heel erg gewaardeerd.
- Hartelijk dank ook van padre Benenos 

in Brazilië u steunt hiermee een moeilijk 
missiegebied.

- Hartelijk dank voor de vracht postzegels.
- Ik bewonder uw doorzettingsvermogen 

om te blijven zorgen voor de missie.

September 2003 kreeg ik een brief van dhr J. 
Geven voorzitter van de Stichting Correntina. 
Emeritus pastoor Verrijt, zijn huishoudster 
is zeer ernstig ziek. Ook mede gezien zijn 
hoge leeftijd (al 94 jaar) het verzoek om een 
volgende zending te sturen aan dhr L.C.J. 
Smulders, de ziel van de postzegelgroep. Met 
velen dank voor de ontvangen postzegels. 

Uit de bedankbrieven van dhr Smulders een 
korte weergave;
- Ik dank u voor de zending postzegels, ik 

bid dagelijks voor goede weldoeners en 
daar bent u er een van.

Beste mensen ik wilde hiermee aangeven 
hoe dankbaar de stichting Correntia en zijn 
mensen zijn telkens na een zending postzegels 
en natuurlijk komt alle dank en goeds die 
mij geschreven wordt ook u toe en vandaar 
dat ik het nodig vond u allen middels dit 
stukje te laten meedelen in het dankwoord 
in de hoop dat u nog steeds postzegels met 
ons wilt sparen. 

U kunt ze afgeven aan de Past. Willemstr 4 
te Lamswaarde. 

Marieke Pardon.

VAN HET 
BESTUURVAN HET BESTUUR

Benoeming lid 
kerkbestuur Ter Duinen
Op 1 februari 2005 heeft de Bisschop 
van Breda de heer Jo Collet benoemd tot 
lid van het kerkbestuur van de parochie 
Ter Duinen te Kloosterzande / Ossenisse. 
Welke functie hij binnen het bestuur 
gaat vervullen is bij het aanleveren van 
dit goede nieuws aan de Kerkkoerier nog 
niet besloten. Wij wensen Jo van harte 
alle succes toe in zijn nieuwe functie. De 
vacature was ontstaan door het bereiken 
van de maximale bestuurstermijn van 
de heer Peter Saeij. Wij zijn evenals 
het bisdom Breda Peter Saeij van harte 
erkentelijk voor al hetgeen hij voor 
de parochiegemeenschap van de H. 
Willibrordus te Ossenisse en later voor 
de (gefuseerde) parochie Ter Duinen als 
bestuurslid heeft betekend.

Parochiefonds Ter Duinen
In de eerste weken van januari 2005 zijn 
weer vele vrijwilligers op pad geweest 
om de aktie Kerkbalans ook dit jaar 
te doen slagen. Inmiddels worden de 
toegezegde bedragen voor dit jaar in 
kaart gebracht. De aktie Kerkbalans in 
2004 is in ieder geval een groot succes 
geworden. Er werd ruim €40.500,00 
ontvangen door het parochiefonds. Dit 
overtreft de voorgaande jaren:
2001: €38.735,00
2002: €40.128,00
2003: €40.370,00
Wij willen langs deze weg alle 
parochianen van de parochie Ter Duinen 
te Kloosterzande/ Ossenisse danken voor 
dit mooie resultaat!

Het mag wel eens gezegd worden: de 
vele vrijwilligers van de “distibutiegroep” 
zorgen naast het rondbrengen van 
de kerkkoerier, medewerking aan de 
vastenaktie, ook voor het rondbrengen 
en ophalen van de enveloppen voor de 
aktie Kerkbalans. Sommigen doen dit 
al meer dan 25 jaar. Zonder hen zou 
dit mooie resultaat niet behaald zijn. 
Wij zijn deze vrijwilligers dan ook zeer 
erkentlijk.

Guus de Buck, 
penningmeester parochie Ter Duinen.

MET DE HERDERS OP WEG… KERST 2004

POSTZEGELAKTIE

Ter Duinen • Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
Kloosterzande/Ossenisse

H. Cornelius • Lamswaarde

Kinderen vol belangstelling voor de dieren.
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Terwijl de leutvorsten over onze regio 
regeren, laten wij afgelopen periode de 
revue passeren voor onze bijdrage in deze 
vernieuwde kerkkoerier.

Kerst
Met kerst kunnen we terug kijken op 
geslaagde vieringen. Een goede samenwerking 
en afspraken hebben ertoe geleid dat ieder 
met respect voor anderen zijn eigen taak 
prima heeft volbracht. Het kerkbestuur is 
dankbaar voor alle vrijwilligers (incl. muziek 
en zang) die hierin hun medewerking hebben 
gegeven en hoopt dat de ingeslagen weg in 
de toekomst een voorbeeld mag zijn in het 
voortgaan van onze parochie.

Tarieven
Medio december werden wij als parochie 
geconfronteerd met aanzienlijke tariefs-
verhogingen vanuit het bisdom. Dit werd 
een regionaal gebeuren en de uitkomst is u 
reeds bekend. Wij hebben ons als parochie 
aangesloten om gezamenlijk met de andere 
parochies in onze regio de weg te bewandelen 
van de geleidelijkheid. Het moge duidelijk zijn 
dat ook de zogenaamde kerkfabriek kritisch 
moet kijken naar de inkomsten en uitgaven 
van ons dagelijks kerkzijn. Ook wij als kerk 
hebben te maken met kostenstijgingen 
enerzijds en dalende inkomsten anderzijds. 
Dit wijkt niet af van het leven in de wereld 
van vandaag. Naast verhogingen van stipendia 
voor een heilige mis voor een dierbare en 
plaatsengeld ontkwam ook onze begraafplaats 

niet aan tariefsverhogingen. Wat betreft deze 
verhogingen hebben wij gemeend dat deze 
beperkt konden blijven daar het onderhoud, 
ruiming en administratie op ons kerkhof 
gebeurt met vrijwilligers. Echter ook deze 
vrijwilligers moeten worden uitgerust om 
hun werk te kunnen uitvoeren. Als parochie 
moeten wij toch in de pas blijven lopen met de 
andere parochies in onze regio Oost Zeeuws 
Vlaanderen vandaar deze aanpassing. Als 
iedereen in de nabije toekomst zijn steentje 
bijdraagt in het kerkzijn zullen verdere 
tariefsverhogingen u, zoals uitgelegd in de 
actie kerkbalans, bespaard kunnen blijven.

Restauratie
Nadat we als kerkbestuur in december een 
bezoek hadden gebracht aan het bisdom 
kregen we als opdracht mee het oprichten 
van een fondsenwervingsgroep en de werving 
van plaatselijke gelden te starten. De eerste 
verkennende gesprekken met kartrekkers 
hierin hebben plaatsgevonden en hopelijk 
kunt u bij het lezen van dit stukje de eerste 
tekenen van leven in deze zien. (streefdatum 
hierin is de eerste kermis op Lamswaarde) 

Na veel voorwerk en het opstellen van het 
restauratieplan heeft het bisdom zich bereid 
verklaard om mee te denken, te adviseren 
alsook het begeleiden en ondersteunen in 
de restauratie van onze parochiekerk. De 
komende maanden zal in het restaureren van 
onze kerk duidelijkheid komen. De aanvraag 
tot subsidie is 15 oktober jl. ingeleverd en 

ook de provincie is zich plaatselijk al op de 
hoogte komen stellen van de toestand van 
ons kerkgebouw. Naast toezeggingen van de 
gemeente is ook de provincie druk met het 
vrijmaken van subsidiegelden. Beste mensen 
het balletje rolt, we boeken vooruitgang, 
misschien dat de zon hier snel gaat schijnen. 
Later meer...
Begraafplaats
Vorige koerier hebben we een oproep gedaan 
om vrijwilligers voor onderhoud op ons 
kerkhof. Resultaat: drie mensen hebben zich 
bereid verklaard de huidige groep te komen 
versterken. De parochie is verheugd met 
deze toezegging, hulp in deze is nog altijd 
welkom.

Dhr. A. Rombout heeft aangegeven na 
ruim 62 jaar zijn werk als grafdelver neer te 
leggen. Leeftijd en opvolging spelen hierin 
een belangrijke rol. Het kerkbestuur is Wies 
zeer erkentelijk voor de vele jaren dat hij 
grafdelver op onze begraafplaats was. De 
minigraver en dhr. R. Cornelissens zullen 
Wies zijn levenswerk voortzetten.

Na het regeren van de leutvorsten volgt de 
vastentijd op weg naar Pasen een drukke 
tijd voor tal van vrijwilligers in onze 
parochie. Hopelijk kunnen we net als kerst 
straks terugkijken op een geslaagde tijd 
met samenwerking en respect van en voor 
iedereen.

Het kerkbestuur.

UIT ONZE PAROCHIE

H. Cornelius • Lamswaarde

C
O

L
U

M
N HET DILEMMA VAN DE APOSTELEN

Toen Jezus gevangen genomen werd 
in de Hof van Olijven, bleven de 
apostelen als verdoofd achter, op 
Petrus en Johannes na, die achter de 
tempelwachters aangingen naar het 
huis van de hogepriester. 

Wat er met Johannes gebeurde, 
weten we niet, maar Petrus werd 
herkend en verloochende in paniek 
zijn meester. Judas kwam tot de 
conclusie, dat hij iets verschrikkelijks 
gedaan had en pleegde in wanhoop 
zelfmoord. Johannes echter vinden 
we terug op vrijdag onder het kruis 
met de moeder van Jezus.

 Maar wat gebeurde er met de andere 
negen? Hoe voelden die zich? Heeft 
u wel eens meegemaakt, dat heel 
uw leven overhoop gehaald werd 
en u niet meer wist wat te doen? Zo 
wanhopig en verloren moeten zij 
zich gevoeld hebben, op de terugweg 
naar hun logeeradres op die trieste 

donderdagavond en ook de hele 
vrijdag en zaterdag daarna. Maar 
op zondagmorgen toen de vrouwen 
terugkwamen van het graf, hoorden 
ze dat Jezus was verrezen. Hun leven 
kreeg weer zin.
Toen Jezus zelf aan hen verscheen en 
met hun at, wisten ze het zeker en 
van moedeloze stumpers veranderden 
de leerlingen in laaiend enthousiaste 
apostelen die niets liever deden, dan 
aan iedereen vertellen, dat Jezus was 
verrezen.

Wij zij de getuigen van hun 
enthousiasme en het gevolg van hun 
verkondiging van het ongehoorde 
feit dat Jezus verezen was. Ook voor 
ons, die soms dreigen ons geloof te 
verliezen en voor hen die zoveel moeite 
hebben om in Jezus’ boodschap te 
geloven, kan de waarheid van Pasen 
weer werkelijkheid worden.

W.F.van Olffen.

OUDE CATHOLICA
IN DE BIBLIOTHEEK

Als u tussen 21 maart en 14 mei in Middelburg 
komt, loont het de moeite eens bij de Zeeuwse 
Bibliotheek binnen te gaan. U kunt daar dan 
een bijzondere collectie 18e-eeuwse boeken 
van katholieke signatuur bekijken. In die tijd 
moest het katholieke geloof in Nederland 
achter gesloten deuren en in schuilkerken 
beleden worden. Katholieke geestelijken 
verzamelden echter grote collecties boeken in 
hun pastorieën. De boeken die nu ter inzage 
liggen, zijn afkomstig uit een oud-katholieke 
kerk in Utrecht. Ze zijn dit jaar 25 jaar in 
Zeeland, maar nog nooit eerder aan het 
publiek getoond. Er is veel in de Latijnse 
en Franse taal, maar ook in het Nederlands. 
Veel werken zijn in Frankrijk gedrukt. 
De inhoud gaat vooral over theologie, 
jansenisme, liturgie en bijbelwetenschap. Er 
staan nu enkele tientallen boeken uitgestald. 
U vindt er originele versierde leren banden, 
gegraveerde titelpagina’s en fraaie illustraties.
De expositie heet “Geheimen uit de schuil-
kerk”. De openingstijden zijn: ’s maandags 
van 17.30 tot 21.00 uur, dinsdag tot en met 
vrijdag van 10.00 tot 21.00 uur, ’s zaterdags 
van 10.00 tot 13.00 uur. 

Marinus Bierens, 
assistent conservator, Zeeuwse Bibliotheek
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Wilhelminastraat 66 • 4564 AG  St. Jansteen • Tel. 0114-370129 - Fax 0114-370168

Meubelen, keukens en badkamermeubelen op maat
Parket en laminaat • Woonaccessoires

Eisenhowersingel 36
4687 EW  KLOOSTERZANDE

Tel.: 0114-686341
Fax: 0114-686344

E-mail: 
clippelaar@zeelandnet.nl

CLIPPELAAR ACCOUNTANCY
UW ADVISEUR AAN HUIS

✓ Betaalbaar tarief voor de kleine ondernemer

✓ Verzorgen fi nanciële administraties

✓ Opstellen jaarrekeningen

✓ Opstellen aangifte Inkomstenbelasting

✓ Ook voor particuliere aangiften: speciaal tarief!

✓ Ondersteuning bij opstarten nieuwe onderneming

✓ Opstellen ondernemersplan

✓ Voor startende ondernemers: speciaal tarief!

✓ Onafhankelijk en deskundig advies

schilderwerk en houtrenovatie

I: www.deschrijver.nl 

E: info@deschrijver.nl 

T: 0114-690231

 GROND-, GEWAS- EN MILIEU LABORATORIUM

“Zeeuws-Vlaanderen

Wij bieden u een volledige dienstverlening aan:
- Bemonstering  - Analyse  - Advies

Vraag vrijblijvend informatie aan:

Zandbergsestraat 1 - 4569 TC  Graauw

Tel. 0114-635400 - Fax 0114-635754

Ingeschreven in het 
STERLAB register voor 
laboratoria onder nr. L 
201 voor de gebieden zoals 
nader omschreven in de 
erkenning

Uw partner voor:
 Land- en tuinbouwkundig onderzoek

 Minas mestanalyse

 Milieukundig onderzoek

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

Uw specialist in:

Gordijnen - vitrages - vouwgordijnen
 zonwering - matrassen 

senior meubelen
laminaat

Hoofdstraat 47
4564 AM  St. Jansteen
Tel./Fax 0114-312441

Wij leveren complete fi nesse graf-

monumenten met een extreem lange 

levensduur. Deze grafstenen zijn praktisch 

onbreekbaar. Zij kunnen voorzien worden 

van diverse afbeeldingen en teksten en zijn 

leverbaar in vele vormen. Er is keuze uit 

wit, zwart, glashelder en diverse marmer-

tinten. 

Daarnaast zijn fi nesse grafmonumenten 

beter betaalbaar dan soortgelijke zerken uit 

hardsteen. 

Ook kunnen wij beschadigde teksten en/of 

beschadigde en verweerde grafstenen 

prachtig renoveren door het aanbrengen 

van een fi nesse beplating. 

Transportstraat 22 - 4538 AT  Terneuzen - Tel. 0115-622634 - Fax 0115-610964
Achterstraat 25 - 4586 AG  Lamswaarde - Tel. 0114-690587 - Fax 0114-690272

Het grafmonument

Een tastbare herinnering aan uw overleden dierbaren

Voor meer informatie:
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IPV OOST ZEEUWS VLAANDEREN
REGIO OOST Clinge • Graauw • Nieuw-Namen

In 2005 bestaat de parochie Maria 
Hemelvaart te Graauw 200 jaar. Bij die 
gelegenheid geeft het kerkbestuur een 
geïllustreerd jubileumboek uit: Parochie 
Graauw 1805-2005. Verschijningsdatum 
zondag 11 september 2005.

Dit jubileumboek Parochie Graauw 1805-
2005 bestaat uit drie delen: 
- Geschiedenis van Graauw van de 

middeleeuwen tot nu (ca. 100 blz.), door 
Jacques de Baar, Graauwenaar en tot voor 
kort schooldirecteur basisschool Nieuw-
Namen, met medewerking van Paul 
Verhuyck en Corine Kisling.

- De kunstschilder Franciscus de Vos (de 
Belgische vluchteling die tijdens de eerste 
Wereldoorlog heel het kerkinterieur 
beschilderd heeft). Deze studie van ca. 20 
blz. wordt verzorgd door Jan Olsen van het 

Museum te Melle (België), die op termijn 
trouwens een boek over Franciscus de Vos 
voorbereidt.

- De uitgave van het Gedenkboek van de 
parochie (ca. 100 blz.), het zgn. Liber 
Memorialis, waarin elke pastoor de 
belangrijkste gebeurtenissen tijdens zijn 
pastoraat heeft genoteerd. Deze editie 
wordt verzorgd door dr. P.E.R. Verhuyck 
(auteur, tot voor kort hoofddocent aan de 
Rijksuniversiteit Leiden) en drs. C.M.L. 
Kisling (auteur en literair vertaalster). Met 
voorwoord, bibliografi e en registers ca. 
250 blz.

Het boek is niet alleen belangwekkend 
voor de Graauwenaren, de Graauwse 
diaspora en de inwoners van groot Hulst. 
Maar ook eenieder die cultuur-historisch 
geïnteresseerd is, kan hier informatie 
aantreffen over Groda/Grouwe, bedijkt door 
de cisterciënzermonniken van Ter Doest, 
over Graauw onder en boven water, Graauw 
in de Franse tijd… en het dagelijks leven, het 
reilen en zeilen van een dorpspriester met zijn 
parochianen gedurende b ijna twee eeuwen.

Het zal een mooi boek worden: hard cover, 
ca. 250 bladzijden op 135-gramspapier, 
bijna 200 kleurenillustraties. De oplage is 
beperkt. De voorintekening is na 1 maart 
2005 gesloten. Vanaf die datum kost het 
boek €21,-. 

Publicatie en feestdag: zondag 11 september 
2005, in aanwezigheid van de bisschop van 
Breda. Op die feestdag kan het boek betaald 
en opgehaald worden tijdens de receptie (bij 
voorkeur), of later afgehaald bij:
 Supermarkt v.d. Manacker 
(gesloten op zondag en maandagmiddag)
Dorpsstraat 55
4569 AH GRAAUW
tel. 0114 – 63 53 60

VAN HET 
BESTUURVAN HET BESTUUR
H. HENRICUS - CLINGE

Onlangs heeft de bisschop van Breda 
dhr. Jaak Leegstraten, woonachtig  
Rembrandtstraat, 36, tot lid van ons 
kerkbestuur benoemd. Langs deze weg 
willen wij hem met deze benoeming 
feliciteren en hem een goede tijd binnen 
ons bestuur wensen.

KERKHOF-
AANGELEGENHEDEN
De voorgenomen ruiming van 322 graven 
zal aanvangen op 1 april 2005. Tijdens deze 
werkzaamheden zal het kerkhof in gedeeltes 
niet toegankelijk zijn voor het publiek, 
wij vragen dan ook uw begrip hiervoor.
Het Columbarium wordt uitgebreid en 
een grote opknapbeurt van de daarbij 
gelegen bestrating moet het geheel een 
wat verzorgder beeld geven. Dankzij onze 
vrijwilligers die wederom de handen uit de 
mouwen steken ligt het kerkhof er netjes 
bij en worden de kerkhoftarieven miniem 
gehouden. 

Om dit alles nog beter in goede banen 
te leiden voor iedereen, is er een nieuw 
kerkhofreglement opgesteld. Dit regle-
ment is in werking vanaf 1 januari 2005 
en met terugwerkende kracht op alle 
grafmonumenten etc. Het reglement 
voldoet aan het burgerlijk en kerkelijk 
wetboek en is offi cieel goedgekeurd door 
de Bisschop van Breda. Het is te allen tijde 
vrij opvraagbaar bij het kerkbestuur p/a 
D. de Loos, Ruysdaelstraat 73, Clinge. Bij 
het aangaan van nieuwe grafrechten wordt 
automatisch een kopie verstrekt aan de 
rechthebbende. 

D. de Loos

HET EERSTE BOEK 
OVER DE PAROCHIE GRAAUW

Intekenformulier na 1 maart 2005 voor Parochie Graauw 1805-2005

Naam: ...............................................................................................................................

Adres: ................................................................................................................................

Postcode en Plaats: ............................................................................................................

Telefoon: ...........................................................................................................................

Bestelt: ..... exemplaren à €21,- per stuk = totaal € ........

Bon afknippen en opsturen of inleveren bij Mw. Noëlla de Caluwé – van Heese
Irisstraat 5, 4569 BC GRAAUW. Telefoon: 0114 – 63 55 20

(Betalen en afhalen bij voorkeur tijdens de feestdag, zondag 21 september 2005, die tevens de dag 
van publicatie is)

H. Maria Hemelvaart • Graauw H. Henricus • Clinge

Muurschildering kerk Graauw
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IPV OOST ZEEUWS VLAANDEREN
REGIO ZUID Heikant • Koewacht • St. Jansteen

Van de Stichting “Mensen in Nood”, de 
instantie die zich bezig houdt met het 
inzamelen van kleding e.d., kregen alle 
inzamelings-depôts een brief met de vragen, 
die wij bij deze graag aan u doorgeven.

Het betreft een verzoek om bij het selecteren 
van kleding die voor de Stichting bestemd 
is, en waarvoor zij zeer erkentelijk is, erop 
toe te zien, dat alleen die dingen worden 
meegegeven die nog dienst kunnen doen, 
zoals goed draagbare kleding, bruikbare 
schoenen, nog niet versleten beddengoed, etc. 
Er wordt ook gevraagd om deze artikelen goed 
verpakt, liefst in plastic vuilniszakken, bij het 
plaatselijk inzamelingsadres af te geven. Het 
spaart het sorteerbedrijf een heleboel tijd en 
dus geld, als aan deze voorwaarden voldaan 
kan worden. Onze medewerking wordt heel 
erg op prijs gesteld en zij danken ons bij 
voorbaat van harte.

Wellicht ten overvloede geven wij u 
tegelijkertijd nog even het adres van ons 
eigen plaatselijk inzamelings-adres. Dit luidt: 

Mevr. M. Van Denderen-de Vliegher, 
Het Zand 32, Koewacht.
Maria van Denderen liet ons weten dat 
“Mensen in Nood” - afgelopen december 
- 1300 kg aan goederen bij haar heeft 
opgehaald. 

Een resultaat om trots op te zijn en waarvoor 
we u, namens de Stichting, van harte danken. 
Zoals bekend kunt u het hele jaar door op 
bovenvermeld adres met uw kleding e.d. 
terecht. Dus graag tot ziens.

Op zondag 24 oktober hebben wij ons 
vernieuwde torenuurwerk offi cieel in gebruik 
genomen. Hiermee sloten wij een druk jaar 
af van actievoeren en herstelwerkzaamheden.
Door de inzet en medewerking van vele 
mensen is het een feestelijke viering 
geworden.

Het altaar was extra mooi versierd. Er 
waren twee toepasselijke lezingen: “Alles 
heeft zijn uur” uit Prediker en een mooi 
Joods gedicht “De klokkenmaker.” Ons 
Ceciliakoor jubelde “Es klingelt so herrlich,” 
en drie leden van de slagwerkgroep Heikant-

Koewacht lieten middels enkele mooie 
nummers de kerkklokken zelfs in de kerk 
luiden. De wedstrijd voor de schoolkinderen 
“Wie maakt de mooiste klok?” had mooie 
exemplaren opgeleverd en deze stonden op 
een mooie plaats vooraan bij het altaar.Het 
was een prachtig gezicht. Er was zelfs één 
klok bij die echt werkte, gemaakt door het 
hele gezin van onze koster Frans Otto. Super! 
Het viel voor de jury niet mee hieruit een 
winnaar te kiezen. Dat werd uiteindelijk 
Rosalie van Deijk. Zij mocht daarom samen 
met onze koster Ben het uurwerk in werking 
stellen. Door een druk op de knop in de 

sacristie liet zij onze klokken voor de eerste 
keer luiden. 

Daarna hebben Rosalie en Ben het 
klokketouw, dat zoveel jaren trouwe dienst 
heeft gedaan, een plaatsje gegeven voor in 
de kerk. Aan het eind van de viering kregen 
alle kinderen die aan de wedstrijd hadden 
deelgenomen een “echt” horloge. Na afl oop 
was er voor iedereen koffi e, thee of een glaasje 
fris met wat lekkers. 

Wij kunnen tevreden terugblikken op een 
geslaagde actie en een mooie viering als 
afsluiting. Dankzij de steun en inzet van vele 
mensen is Koewacht voortaan weer helemaal 
bij de tijd! 

J.Martinet-Burm.

(Met dank aan Sjef Meuldijk voor de foto’s).

EEN BERICHTJE VAN 
STICHTING “MENSEN IN NOOD”

TORENUURWERK KOEWACHT OFFICIEEL IN GEBRUIK GENOMEN

KINDJE WIEGEN

Zoals gewoonlijk was er ook dit jaar 
op 24 december Kindje Wiegen in 
de kerk. Hierbij stond natuurlijk het 
geboorteverhaal van Jezus centraal. Tijdens 
het verhaal werden prenten geprojecteerd 
om het ook voor de allerkleinsten te 
verduidelijken. Er was eveneens een echt 
“kindje Jezus” aanwezig. 

De kinderen gingen net als de drie 
koningen op weg en mochten allemaal 
een sterretje laten branden. Het 
kinderkoor, de Vlasvlegeltjes, zorgde voor 
de muzikale omlijsting. Als afsluiting 
kreeg iedereen warme chocolademelk en 
een krentenboterham. 

Werkgroep Kinderkerk.

H. Philippus en Jacobus • Koewacht
H. Philippus en Jacobus

• Koewacht

H. Philippus en Jacobus • Koewacht

Foto: M. v. Waesberghe-Inghels
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Net over de grens in de Klinge woont een 
pastoor, die al meer dan veertig jaar reisleider 
is van de Gentse bedevaart naar Lourdes. Via 
haar nicht Agnes kwam Jeanne de Rechter- 
Weemaes vorig jaar met hem in contact. Ze 
ging mee op bedevaart. Maria is voor Jeanne 
al heel haar leven een kracht. In Kapellebrug 
bij Maria ter Eecken steekt ze regelmatig een 
kaarsje aan. 

In de bus was het meteen gezellig. Er waren 
boekjes met Maria-liederen en gebeden, 
maar ook vrolijke volksliederen; en gezongen 
werd er. De groep logeerde in een hotel in het 
centrum van Lourdes. Drie keer liep Jeanne ’s 
avonds mee in de lichtprocessie, eenmaal zelfs 
in de stromende regen. Dat belette niemand 
om ‘Te Lourdes op de bergen’ tijdens de hele 
processie voluit mee te zingen. Ze voelde zich 
verbonden met al die mensen van overal uit 
de wereld. “Waar komen ze toch vandaan?” 

Tijdens de rondgang door de grot, waarin 
Maria aan Bernadette is verschenen, streek 
Jeanne langs de hele wand van de rots. Dat was 
een emotioneel moment. Velen doen dat op 
dezelfde wijze. Door ontelbaar vele handen is 
de grot zo op handhoogte bijna glad gepolijst. 
Meer dan twintig gedachteniskaarsen zijn er 

opgestoken, zowel voor de eigen intenties, 
als voor intenties van hen die dat tevoren 
gevraagd hadden. Een geneeskrachtig bad 
heeft Jeanne niet genomen. Wel heeft ze aan 
een van vele kraantjes haar armen en benen 
gewassen. Dat is een natte boel maar het 
droogt wel. Last van zere benen heeft Jeanne 
in die week niet gehad. Indrukwekkend 
waren de vele zieken en de grote groepen vaak 
jonge verpleegsters en verplegers. Voor één 
rolstoelpatiënt mocht Jeanne iets betekenen. 
Ze zag dat die wilde drinken, ging een fl esje 
water vullen en gaf dat. Een warme glimlach 
als dank was haar genoeg. In veel kerken van 
Lourdes is ze geweest, de grote ondergrondse 
en de kleinere verspreid rond het heiligdom. 

In een van die kleine kerken doofde de 
daadkrachtige Jeanne een beginnend brandje, 
dat was ontstaan door een kaars aan het altaar. 
Bij alle vieringen was daar steeds weer de wens 
om vrede. Ieder geeft elkaar de hand, alle 
talen door elkaar. Er zijn nog veel gelovigen; 
dat is bemoedigend voor de toekomst. Hét 
hoogtepunt was de viering in de kathedraal 
boven de grot. Er werd gevraagd om leden 
van een zangkoor, die mee wilden zingen in 
de Nederlandse liturgie van die dag. Jeanne 
liet zich ompraten en stond boven op het 

hoge koor. “Alsof ze mocht zingen aan de 
poort van de Hemel.” Tijdens een rit door 
de Pyreneeën genoot ze van de besneeuwde 
bergen en de geweldige uitzichten. Op 
een stil terrasje was het schrikken toen een 
groepje wilde paarden plotseling voorbij 
kwam draven. “Wat is de wereld toch mooi.” 
Ze is genodigd om weer mee te gaan. Maar 
Jeanne vindt één keer voldoende.

Het dagelijks leven staat bij Jeanne in het 
teken van de ander. Bij familie gaat ze wassen 
en strijken en voor alle kleinkinderen is ze 
oppas-oma. Als de kerk schoongemaakt 
wordt is ze erbij. Verder is ze contactpersoon 
voor de parochie en lid van het koor. Stralen 
doet ze als ze over de neefjes en nichtjes mag 
vertellen. 

In het koor van de parochie valt Jeanne stil als 
ze alleen voor moet zingen. Dat is niets voor 
haar. Maar, vervuld van alle indrukken uit 
Lourdes, zong ze op de terugreis heel alleen 
en recht uit haar hart voor de microfoon in 
een volle bus: “Dank U voor deze mooie 
dag.” Jeanne dat feest is je gegund en de 
dankbare herinnering eraan ook.

Omer Calle.

JEANNE OP BEDEVAART NAAR LOURDES

In 2002 werd op Palmzondag in de 
H.Willbrordusbasiliek door de Koorstichting 
Cantorij der Basiliek de “Via Crucis” van 
Franz Liszt uitgevoerd.

De reacties van de talrijke bezoekers en 
de muziekrecensie in de krant waren 
buitengewoon lovend. Dit jaar heeft het 
koor opnieuw het initiatief genomen om dit 
werk ten uitvoer te brengen en wel op Goede 
Vrijdag. “Via Crucis” betekent immers 
“kruisweg”; deze late compositie van Franz 
Liszt is de muzikale expressie van wat een 
gelovig kunstenaar ervaart bij de overdenking 
van het lijden van Jezus Christus. In de 
originele uitgave, die de Cantorij hanteert, is 
een hoofdrol weggelegd voor zowel de pianist 

als het koor. Beiden zijn van 
even groot belang: zij drukken 
in klank de intense beleving 
uit bij iedere kruiswegstatie.

De “Via Crucis” wordt ten gehore gebracht 
door pianist Michel Stas, een Lisztvertolker 
uit Vlaanderen, bariton Guido Naessens en 
de Cantorij der Basiliek. Het geheel staat 
onder leiding van dirigent Anton de Kort.
Het concert vindt plaats in de koorkerk van 
de basiliek; de aanvangstijd is 20.15 uur. 

Toegangskaarten kosten €7,50 en zijn 
te reserveren via Den Dullaert (tel. 
0114.314351) of via het koorsecretariaat 
(tel. 0114.313640).

IPV OOST ZEEUWS VLAANDEREN
REGIO MIDDEN Hulst

“VIA CRUCIS” OP GOEDE VRIJDAG 
IN DE BASILIEK 

GEZINSVIERINGEN 
IN HULST
3 april Gezinsviering
24 april Eerste H. Communie
22 mei Naviering
19 juni Gezinsviering 

PRIJSWINNAARS KLEURPLAAT 
KERSTMIS HULST GEZINSVIERING

Bo Picavet - 3 jaar, Ruben Bun - 6 jaar, Anouk Weemaes - 10 jaar

Tijdens de kennismakingsviering op 27 Februari werden de prijsjes uitgereikt.

H. Johannes de Doper • St. Jansteen

KIES HET LEVEN
leer om op eigen benen te durven staan

leer om over grenzen te gaan

leer om voor het leven te kiezen

dan zul je zien en inzicht krijgen

dan krijg je brood voor onderweg

dan ga je vast en zeker op weg

langs juichende en spottende mensen

langs doornen en palmtakken

langs dood en leven

je zult stomverbaasd staan

Aukje Wijma
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IN MEMORIAM

1927   -   2005

Roos Duerinck – Asselman

Roos, onze koster, is er niet meer. 
Vorig jaar namen we afscheid van Roos 
in  haar parochiekerk in Stoppeldijk.
Vele jaren heeft ze zich ingezet voor 
de parochie H. Gerulphus. Zij was 
de koster maar deed nog veel ander 
vrijwilligers-werk in de parochie. Wij 
zijn haar daarvoor erg dankbaar. Haar 
inzet was altijd enorm. Wij zullen Roos 
missen in onze dorpsgemeenschap.
 
God
God is een verborgen God,
groot en niet te begrijpen.
God is een mysterie
het grootste mysterie 
dat mensen kennen.

Mensen zoeken God:
Wie bent U, God? Waar bent U?
Wie ben ik? Waar ga ik naartoe?
Kan ik U vinden, God?
Helpt U mij?
Kent U mijn weg?

Mensen vertellen van hun God.
Ze hebben namen voor hun God.
Ze spreken met God.
Ze vereren God.
Ze aanbidden God.
Ze loven hun God.
Ze maken afbeeldingen van God.
- Sommigen niet, anderen wel.

Mensen vragen naar God.
Altijd zullen ze dat doen.
waar is God?
Er is een antwoord:
Waar je God binnenlaat, daar is God.
Waar geloof is, daar is God.
Waar liefde is, daar is God.

Roos: dat je thuis mag komen bij je Heer 
om bij Hem verder te leven in zijn licht

Bestuur Personele Unie
R. Haerens.

EVEN NAPRATEN

We hebben zoals elk jaar weer met 
bewondering gekeken naar de grote, rijk 
met lichtjes versierde kerstboom voor in 
de kerk. Als lichtend symbool zette hij de 
geboorte van Christus in de belangstelling. 
Hij straalde ons toe. Het doet je wat 
als je zo’n prachtboom ziet. Maar heel 
nuchter denk je verder: Dat zal wel een 
paar aardige duitjes gekost hebben. Niets 
is minder waar. Nee, deze zes meter lange 
kerstboom kregen we gratis... 

Een familie uit onze parochie had een goed 
plan. De boom in hun tuin moest eruit. 
De werkgroep “Versiering Kerstmis” werd 
benaderd met de vraag of ze hem wilden 
hebben voor de kerk. Een heel karwei om 
hem uit te doen en weg te halen. De klus 
werd samen geklaard. Zij blij, wij blij. 
Mocht u ook een boompje beschikbaar 
hebben of een boom? De werkgroep 
houdt zich aanbevolen. Een telefoontje en 
het is geregeld. Laat u het tijdig weten?

IPV OOST ZEEUWS VLAANDEREN
REGIO WEST Boschkapelle • Hengstdijk • Stoppeldijk

In onze parochiekerk is na Kerstmis 
voor de tweede maal een tentoonstelling 
georganiseerd. Veel mensen hebben hun stal 
en/of kerstgroep beschikbaar gesteld. Ook de 
basisschool uit Lamswaarde had haar steentje 
bijgedragen met door kinderen zelf gemaakte 
kerststalletjes. Het was bijzonder om te zien 
hoe de jeugd naar een Kerststal kijkt. Ook de 
wereldwinkels in Terneuzen en Hulst stelden 
groepen beschikbaar. 

Er waren ruim honderdvijftig van erg 
kleine tot grote exemplaren, gemaakt 
van uiteenlopende grondstoffen. Op de 
eerste dag van de tentoonstelling werden 
de bezoekers getrakteerd op een glaasje 
gluhwein. Dit mede uit dankbaarheid voor 
de geldelijke bijdragen, door voornamenlijk 
oud parochianen, voor een lijst rond het 
schilderij van Simon de Vos dat al eeuwen in 
onze kerk hangt.

KERSTSTALLENTENTOONSTELLING

H. Catharina • Hengstdijk H. Gerulphus
 • Stoppeldijk

H. Gerulphus • Stoppeldijk

Foto: J. Hamelinck
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De kerken hebben een lange weg achter 
de rug, waarop ze anders leerden omgaan 
met hun ‘heilige verhalen’. We plukken 
de vruchten van de Verlichting. Die 
Verlichting moet ook in de moslimwereld 
doorbreken, meent Arie Broekhuis.

Het religielandschap
Na Allerzielen A.D. 2004 - de dag van de 
moord op Theo van Gogh - raakte ons land in 
hevige beroering. Discussies over de vrijheid 
van het woord laaiden hoog op. Moslims 
voelden zich belaagd. Kerken en moskeeën, 
een islamitische school werden door fundi’s/
vandalen (doorhalen wat niet van toepassing 
is) beklad, vernield of erger.

Politici wedijverden met elkaar in krachtige 
one-liners en tamboerden driftig op 
extremisme, veiligheid. Minister Verdonk 
kreeg geen hand van een imam en wederom 
was er weer stof te over voor de praat-
programma’s waarmee we overspoeld worden, 
die de illusie moeten geven dat we zwijgende 
deelnemers zijn aan een onderhoudend 
cafégesprek. Een Amsterdamse wethouder 
van Marokkaanse komaf moet streng 
beveiligd worden, omdat hij zijn nek uitsteekt 
en zijn kritiek op uitwassen van de islam hem 
niet in dank wordt afgenomen. 

Welke rol kan een kerk vervullen in dit 
publieke debat? Of persoonlijker: welke rol 
kan ik als predikant, wiens opdracht het is 
om de Heilige Schrift uit te leggen, vervullen 
in een tijd waarin de langs vele eeuwen 
bereikte tolerantie tussen de godsdienstige 
stromingen opeens zo ruw verstoord wordt 
door een fundamentalistische variant van de 
Islam?

De ironie wilde dat ik als predikant in deze 
weken volgens het leesrooster verhalen uit 
de boeken der Koningen moest uitleggen. 
Verhalen waarin rigoureus een einde gemaakt 
wordt aan afgodendienst en waarin priesters 
van de concurrerende religie van de Baäl 
op het altaar worden omgebracht - zie II 
Koningen 23. Of het beschrevene allemaal zo 
gebeurd is, is de vraag. Dat neemt niet weg
dat hoe dan ook met goddelijke zegen in 
verhaalvorm deze bijltjesdag voltrokken 
wordt. We lezen deze verhalen niet 
meer letterlijk, nemen er afstand van en 
hanteren anno 2005 een ander model van 
communicatie met anders-gelovigen. Dat 
is te danken aan de Verlichting, aan de 
resultaten van het bijbelonderzoek die ons 
leren dat de bijbel geschreven is door mensen 
die kinderen van hun tijd waren en uit hun 
cultuur elementen meenamen die wij grondig 

afwijzen. We schiften deze geweldverhalen 
grondig en bewaren het goede ervan.

Maar, die andere omgang met krasse 
bijbelverhalen vond niet van de ene op 
de andere dag plaats. Er ging een lange 
kerkgeschiedenis inclusief verkettering van 
vrijzinnige geesten aan vooraf. Laten we 
hopen dat een dergelijke Verlichting zich ook 
binnen de islam in ons land zal voltrekken. En 
dat de veelkleurigheid die het christendom in 
ons land zo kenmerkt daar ook te vinden is. 
Kerken zouden landelijk en lokaal daarom 
vooral die denkers en theologen moeten 
steunen die pleiten voor een liberale islam, die 
zelfkritiek niet schuwt en die zich verheugt 
over de verschillende wegen die naar Mekka 
leiden. De kerken moesten van binnenuit de 
moeizame weg leren gaan van de onderlinge 
dialoog en aanvaarding van uiteenlopende 
visies op geloof en ethische vragen. We 
hebben 40 jaar vergaderd en geworsteld met 
de ’homofi ele medemens’! 

Ik hoop dat de islam in een Nederlandse 
context de waarde van onze rechtsstaat met 
zijn scheiding van kerk en staat en het vrije 
debat voluit honoreert.

Arie Broekhuis

NA ‘DE MOORD’

H. Petrus en Paulus • Boschkapelle

De Raad van Kerken is volop bezig met de 
organisatie van de vierde Kerkendag. Datum 
en plaats: 23 april aanstaande in Zwolle. Het 
thema is ‘Uit op Zin. Festival rond de bijbel’. 
Aanleiding voor deze Kerkendag is ‘De 
Nieuwe Bijbelvertaling’, die eind oktober 
2004 verscheen. In 1998 werd de laatste 
Kerkendag gehouden, toen in Kampen.

Ineke Bakker – algemeen 
secretaris van de Raad 
van Kerken in Nederland 
– over de betekenis 
van een kerkendag: 
“Kerkendagen zijn hele 
bijzondere dagen; voor 
de Raad zijn het unieke 
momenten in zijn bestaan. 
Op een Kerkendag 
kunnen gelovigen uit 
allerlei kerken en met 
een heel verschillende 
achtergrond elkaar ont-
moeten. De ontmoeting 
en de uitwisseling die daarbij hoort, bieden 
veel mensen brood voor onderweg. Het zorgt 
ervoor dat je geloven volhoudt, ook als het 
zondag is geweest en de week weer begint. 
Het kan ervoor zorgen dat je je geloof niet 
verliest in het harde leven van alledag.” 
Tijdens de komende Kerkendag draait het 

om de bijbel. Hoe verklaart Ineke Bakker de 
keuze voor dit thema? “Natuurlijk speelt de 
bijbel in alle kerken altijd een grote rol. Maar 
‘De Nieuwe Bijbelvertaling’ geeft wel een 
nieuwe impuls. Zo gaat het nu explicieter 
over de rol van de bijbel in het persoonlijke 
leven.” Bakker ziet daarin een voordeel van 
de keuze voor het thema ‘Uit op Zin’: “Op 
de Kerkendag kunnen we laten zien hoe de 

bijbel mensen inspireert 
en tot maatschappelijke 
betrokkenheid aanzet. 
De bijbelverhalen zijn 
inspiratiebronnen voor 
vrijwilligerswerk, voor de 
zorg om de schepping, de 
opvang van vluchtelingen 
en nog veel meer. De 
belangstelling voor ‘De 
Nieuwe Bijbelvertaling’ 
is groot en dat is goed 
nieuws. We willen niet 
kreunen en steunen dat 
het zo slecht gaat met 

de kerken in Nederland. Er is nog genoeg te 
doen en er gebeurt nog steeds heel veel in 
kerkelijk Nederland.”

Zie voor aanvullende informatie: www.
kerkendag.nl. Ook kunt u met vragen terecht 
bij locale Raden van Kerken.

INEKE BAKKER OVER DE KERKENDAG 2005

Algemeen 90 JAAR MENSEN IN NOOD

Het begon allemaal tijdens de Eerste 
Wereldoorlog, toen Emile Verviers een 
comité oprichtte voor de opvang van 
Belgische kinderen uit vluchtelingenkampen 
in Nederland. In de jaren daarna groeide de 
organisatie gestaag. Er kwam steeds meer 
steun in Nederland en we konden op steeds 
grotere schaal hulp bieden in steeds verdere 
gebieden. Nu 90 jaar later is er weliswaar 
veel veranderd in onze aanpak, maar mensen 
in nood heeft nog altijd dezelfde pijlers: 
noodhulp en hulp aan kinderen.

Deze aandachtsgebieden blijven helaas 
noodzakelijk, maar spreken gelukkig nog 
altijd veel Nederlanders aan. Dit laatste 
in ontzettend belangrijk, want zonder 
die steun zouden we niet al 90 jaar hulp 
kunnen bieden waar en voor wie dit het 
meest nodig is. Daarom willen we u in de 
eerste plaats heel hartelijk danken voor uw 
steun, in welke vorm dan ook: dank u wel. 
We verzekeren u dat uw geld goed is besteed 
en dat we doorgaan met ons noodzakelijk 
werk. We gebruiken ons jubileum vooral om 
de situatie van ontheemden onder aandacht 
te brengen.

Met vriendelijke groet. 
Ingrid Tuinenburg, 
Hoofd Mensen in Nood. 
René Grotenhuis, Directeur Cordaid. 



16 - Kerkkoerier

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

Sikkens   Flexa Fa. A.P. Kuijcks & Zn.
Schildersbedrijf - Behang en Verfspeciaalzaak

Schuttershof 11 - Hulst - Tel. 0114-313200

Begrafenissen 
en Crematies

J A I M I E  WA E M

Willemstraat 10 - 4568 BB  Nieuw-Namen 
- Tel. 0114-345695 b.g.g.: 0114-345294

...uitvaartzorg en -verzekeringen
vanuit één gedachte; de uwe...
Bij Monuta verzorgen we een uitvaart met alle begrip voor uw 

verdriet, met gepaste aandacht voor uw zorgen en een open oor 

voor uw wensen. Dat is het Monuta onderscheid in uitvaartzorg 

en -verzekeringen. Vertrouw op Monuta. Persoonlijke zorg én 

een brede schouder: van mens tot mens.

Uitvaartzorg en -verzekeringen
We kennen elkaar

Terneuzen, Monuta, Rooseveltlaan 6, Tel: (0115) 61 28 81
Oostburg, Monuta Haerens, Oudestad 23, Tel: (0117) 45 23 09

Meer informatie? Bel gratis 0800-0033
of kijk op www.monuta.nl

R.K.S.G. VOOR 
GYNMASIUM - ATHENEUM

HAVO - VMBO - LWOO

POSTBUS 32 - 4560 AA  HULST

Tandprothetische praktijk H. van Hoorde-Broekaart
Kunstgebitten en Herstelligsservice

voor ziekenfonds en particulier

Oranje Bolwerk 1a  4561 GA  Hulst - 0114-312870
www.vanhoorde.ws

Lid Organisatie van Nederlandse Tandprothetici

WOONSTICHTING 
HULST

Voor het huren van een:
-  eengezinswoning
-  bejaardenwoning
-  appartement
-  seniorenwoning
 in de kern Hulst

e-mail: info@wshulst.nl
Godsplein 23
Postbus 147
4560 AC  Hulst
Tel. (0114) 37 25 25
Fax (0114) 37 25 26

Kantoor geopend:
maandag t/m donderdag:
9.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-12.00 uur

doet meer!
Naast de wekelijkse uitgave van ons huis-aan-huis blad 
verzorgen wij ook het totale grafische traject van de Kerkkoerier.

U kunt bij Streekbeeld ook terecht voor al uw drukwerk.

Postbus 61 Wilhelminalaan 7
4550 AB  Sas van Gent Sas van Gent

e-mail: redactie@streekbeeld.nl

Tel. 0115-649800  Fax 0115-649801



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck true
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU <FEFF>
    /NLD ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [14172.000 14172.000]
>> setpagedevice


