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De vakanties zijn weer voor de 
meeste mensen voorbij. Wij hopen 
dat u, voor zover dat mogelijk was, 
hebt kunnen genieten van een 
welverdiende rust. Voor ons kwam 
het einde van de vakantie wat eerder. 
Om u weer van een goed gevuld 
parochieblad te voorzien, zijn wij al 
vroeg in de weer geweest. Heb geen 
medelijden met ons, want we hebben 
ons vrijwillig beschikbaar gesteld om 
een parochieblad in elkaar te steken.

het volgend artikel willen wij extra 
onder uw aandacht brengen, namelijk 
dat de Werkgroep Rouwverwerking 
haar vijfjarig bestaan viert. Voor 
meer bijzonderheden, zie elders in dit 
blad.
Wij hopen u weer  een prettig 
en leesbaar parochieblad aan te 
bieden met hierin artikelen die uw 
belangstelling hebben.

De redactie
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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. 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: chvdwalle@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

Wat is de zin van ons leven? Iemand 
vinden waar je veel van houdt? 
Trouwen en kinderen krijgen? Jezelf 
inzetten voor een betere wereld? Geld 
verdienen? Het goed hebben, samen 
met anderen? Nauwelijks komen 
deze vragen in je op of ze worden 
weer weggedrukt, door het lawaai om 
je heen, de schreeuwende reclame of 
door die kleine beslommeringen, die 
onophoudelijk je aandacht opeisen. 
Heel wat mensen leven bij de dag. Dat 
is ook veel gemakkelijker. Die laten 
zich bepalen door het kortstondige 
genot van oppervlakkige zaken. Maar 
zo vergeten ze het leven wel werkelijk 
te leven. Maria roept ons tot de orde. 
‘Leven’ veronderstelt ook dat je jezelf 
tegenkomt in de stilte; dat je jezelf 
ontdekt als persoon, onderscheiden 
van anderen, als een uniek mens met 
goede en kwade kanten, met gebreken, 
soms gelukkig, soms ongelukkig, als 
een mens die in staat is om lief te 
hebben. Maria spoort ons aan om ‘ja’ 
te zeggen tegen God en ‘ja’ te zeggen 
tegen elkaar. Wanneer je dat doet, 
kun je dat zo mooie lied van haar 
nazingen uit het evangelie volgens 
Lukas (1,46-55): het Magnifi cat.

‘Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn 
hart juicht om God, mijn redder: hij 
heeft oog gehad voor mij, zijn minste 
dienares. Alle geslachten zullen mij 
voortaan gelukkig prijzen, ja, grote 
dingen heeft de Machtige voor mij 
gedaan, heilig is zijn naam. Barmhartig 
is hij, van geslacht op geslacht, voor al 
wie hem vereert. Hij toont zijn macht en 
de kracht van zijn arm en drijft uiteen 
wie zich verheven wanen, heersers stoot 

hij van hun troon en wie gering is geeft 
hij aanzien. Wie honger heeft overlaadt 
hij met gaven, maar rijken stuurt hij 
weg met lege handen. Hij trekt zich het 
lot aan van Israël, zijn dienaar, zoals 
hij aan onze voorouders heeft beloofd: 
hij herinnert zich zijn barmhartigheid 
jegens Abraham en zijn nageslacht, tot 
in eeuwigheid.’ 

In deze lofzang van Maria hoor je dat 
‘ja’ zeggen tegen God ook betekent 
‘nee’ zeggen tegen de bekoringen 
van de hebzucht, de heerszucht en 
de eerzucht. Het is een noodzakelijk 
‘nee’ om trouw te kunnen blijven aan 
het ja-woord tegen God. Daartoe is 
nodig een intens geloof, werkzaam 
van dag tot dag, een geloof met open 
ogen. Een geloof ook dat het steeds 
weer opnieuw wint van de chaos 
in ons leven. Een geloof dat groeit 
in meditatie en gebed. Een geloof, 
waarbij God ervaren wordt in de 
meest gewone en simpele dingen en 
gebeurtenissen. Zo’n geloof is dan ook 
van levensbelang voor de kerk, een 
kerk die openstaat voor vernieuwing, 
een kerk die telkens opnieuw 
vertrekt vanuit Jezus, een kerk die 
niet ophoudt het goede nieuws van 
Godswege te verkondigen. Maar dit 
geloof kan alleen maar leven bij de 
gratie van concrete mensen zoals u en 
ik, die steeds weer opnieuw proberen 
om net als Maria “ja” te zeggen 
tegen God en elkaar. Laten we daar 
in deze oktobermaand maar eens bij 
stilstaan en Maria vragen ons daarbij 
te helpen.
Namens het team van pastores
pastor Joop Reurs, pater marist.

GEROEPEN OM ‘JA’ TE ZEGGEN
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Bestuurssamenstelling:
Henk Willaert heeft in juni j.l. 
besloten zich terug te trekken uit het 
IPV bestuur. Het bestuur bedankt 
hem hartelijk voor zijn inbreng en 
inzet voor onze IPV en regio. In 
bestuurlijk opzicht blijft hij voor zijn 
parochie actief. Met Henk’s vertrek 
is er een tweede vacature in het IPV-
bestuur ontstaan. Inmiddels zijn 
gesprekken op gang gekomen om 
de vacatures (voorzitter en lid) op te 
vullen. Het bestuur tracht een goede 
en evenredige vertegenwoordiging 
vanuit de verschillende clusters te 
garanderen. Mocht u iemand zijn die 
het bestuurswerk aantrekkelijk vindt 
en de Inter-Parochiële Vereniging 
een warm hart toedraagt, dan kunt 
u altijd contact opnemen met het 
secretariaat.

Gespreksnotitie 
“De komende tien jaar”
De afgelopen periode hebben 
verschillende geledingen binnen 
het Bisdom Breda gewerkt aan een 
beleidsvisie voor de komende 10 jaar. 
Centraal daarbij stond de vraag : hoe 
richten we in het bisdom het pastoraat 
in voor het komende decennium. Bij 

het krimpend aantal gewijde dienaren 
en het ontstaan van alternatieve 
vormen van geloofsbeleving in de 
context van een snel veranderend 
wereldbeeld moeten we ons de vraag 
stellen hoe over 10 jaar onze kerk er 
uit zal zien. De gespreksnotitie wordt 
nu binnen het Bisdom en dus ook 
binnen het IPV besproken. Na de 
reacties vanuit de verschillende IPV’s 
en regio’s te hebben verwerkt, zal de 
notitie worden omgevormd tot een 
beleidsstuk. De ondertoon van dat 
beleidsstuk zal zijn, dat alleen door 
een innige samenwerking tussen 
plaatselijke gemeenschappen (in 
één grote parochie) “zelfdragende’ 
geloofsgemeenschappen kunnen 
ontstaan om zo de voortgang van 
pastoraat in de toekomst zeker te 
stellen. 
Deze toonzetting komt helemaal 
overeen met de doelstelling van 
het IPV, die ooit is samengevat in 
de visie: “Gezamelijke bundeling 
van krachten om de plaatselijke 
geloofsgemeenschappen – met 
een eigen plaats van samenkomst 
en viering – vitaal te houden. Dit 
vraagt zowel eenheid in pastoraal 
beleid, openheid in fi nanciële 

aangelegenheden en de wil om 
de bestuurlijke samenwerking te 
intensiveren.” De komende maanden 
zal de notitie herhaaldelijk onderwerp 
van gesprek zijn, zowel binnen de IPV 
als binnen de parochies.

Lustrum van de 
werkgroep Rouwverwerking
Aanvankelijk in stilte en in heel klein 
verband, maar gaandeweg met meer 
vrijwilligers en met meer publiciteit 
omgeven, is het initiatief om een plek 
te scheppen, waar mensen die rouwen 
om het verlies van een dierbare wat 
op verhaal kunnen komen en steun 
kunnen vinden, uitgegroeid tot een 
gerespecteerde groep vrijwilligers. 
U kon over het eerste lustrum lezen 
in BN/De Stem van zaterdag 13 
augustus en ook in deze KerkKoerier 
komt de stuurgroep aan het woord. 
Het IPV-bestuur is best trots op deze 
groep vrijwilligers, want zij vervult 
een voorbeeldfunctie in onze regio. 
Door haar ontwikkelingsproces is 
zij een model voor de voortgang van 
pastoraat in de toekomst. Van harte 
profi ciat en ga zo door!

J. Klok

NIEUWS VAN HET IPV-BESTUUR

MISSIE-ZENDINGSKALENDER 2006
‘De Schreeuw’ is een brede beweging 
van mensen die de geschiedenis in 
Latijns-Amerika wil keren. Ze stelt 
de sociale uitsluiting van mensen aan 
de orde en bestrijdt deze. Dat doet ze 
in navolging van Christus. Het zijn 
daden van naastenliefde. En soms 
kost die strijd mensen het leven. 

De Ecuadoriaanse kunstenaar Pavel 
Égüez (46) gaf een gezicht aan ‘de 
Schreeuw van de Uitgeslotenen’, El 
Grito. In zijn muurschilderingen 
toont hij de ontbering en armoede 
door sociale, economische en raciale 
uitsluiting. Hij laat in zijn werk echter 
ook zien dat de uitgeslotenen zelf 
de verdediging hebben opgenomen 
van de vrede, van het milieu, van 
de diversiteit. Sinds 1999 stelt Pavel 

Égüez zijn talent in dienst van De 
Schreeuw. “Mijn werk brengt tot 
uitdrukking wat onder de mensen 
leeft en ondersteunt hen in hun 
verwachtingen. In Latijns-Amerika 
is God overal aanwezig. Christen-
zijn hoort bij onze identiteit. Als ik 
Jezus afbeeld, schilder ik hem als een 
levende persoon die uit solidariteit de 
mensen in hun leefwereld beschermt”, 
aldus Égüez.

Met de afbeeldingen in de Missie-
Zendingskalender laat de kunstenaar 
zien hoe het geloof mensen in Latijns-
Amerika beweegt om zich niet bij 
geweld en uitsluiting neer te leggen. 
Égüez toont hoe in Latijns-Amerika 
kunst zich verbindt met de nieuwe 
sociale bewegingen. Hij wil vooral 
duidelijk maken wat er in zijn Latijns-

A m e r i k a 
aan de 
hand is, in 
de hoop 
dat zijn 
werk helpt 
ontdekken 
dat een 
a n d e r e 
w e r e l d 
m o g e l i j k 
is.

De Missie-
Zendings-
k a l e n d e r 
2006 ‘De 
schreeuw uit Latijns-Amerika’ is voor 
€6,- te koop bij o.a. de pastorie in 
Hulst, Steenstraatt 22, 0114-312130
Zie ook: www.missiezendingskalender.nl

DE SCHREEUW UIT LATIJNS-AMERIKA
Algemeen
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DE WERKGROEP ROUWVERWERKING 
VIERT HAAR VIJFJARIG BESTAAN

Er wordt op 28 oktober in diensten-
centrum De Lieve in Hulst een 
avond georganiseerd ter gelegenheid 
van het 5 jarige bestaan. 

Na het openingswoord staan we 
stil bij hoe we gestart zijn met 
rouwgroepen voor het verlies van 
partner, dierbare en een kind, én 
met nazorgactiviteiten. In een  

presentatie wordt de werking 
voorgesteld door het team en via 
getuigenissen van mensen, die 
zelf hebben deelgenomen aan een 
rouwverwerkingsgroep. Ad Goos 
vertelt verhalen over ”tekenen van 
leven”. 

Hierna is er tijd om onder het genot 
van een hapje en drankje nog gezellig 

met elkaar na te praten. Wij hopen 
u op de avond van 28 oktober te 
mogen begroeten op deze avond. 
Het adres is: Dienstencentrum De 
Lieve, Broodmarkt 8, 4561 CC 
Hulst. Aanvang: 19.30 uur.

Namens de stuurgroep 
rouwverwerking
Zeeuws-Vlaanderen-Oost

De werkgroep is zich ten volle 
bewust, dat het belangrijk is na groot 
verlies weer de draad van het leven op 
te pakken: zij weten ook hoe moeilijk 
dat is. In de bijeenkomsten wordt 
met elkaar van gedachten gewisseld, 
gevoelens onder woorden gebracht èn 
praktische problemen die het verlies 
met zich meebrengt. Het verdriet krijgt 
een plaats in het leven, het wordt niet 
zomaar weggestopt. Elke gebeurtenis 
is anders en toch... je vindt eigen 
gedachten en gebeurtenissen terug 
in de ander. Men weet zich al gauw 
opgenomen in de groep. Je voelt je 
gesteund. In het volgend blad komen 
we zeker terug op deze werkgroep.

De redactie.

En toch... soms heb je het gevoel dat 
geen mens het echt begrijpt, dat je 
jezelf kwijt bent, dat je te moe bent 
om alles nog te kunnen dragen. Dan 
is het goed om met anderen te praten 
die dit ook doormaken, die je niet 
vreemd vinden, aan wie je niet alles 
moet uitleggen, die het echt begrijpen. 
Dit kan in de rouwverwerkings-
groepen, die de rooms-katholieke 
kerk in samenwerking met de samen-
op-weg-kerken elk jaar organiseren. 
De groepen staan open voor iedereen, 
ongeacht geloofsovertuiging. Want 
rouwen hoef je niet alleen te doen...
In 8 bijeenkomsten komen 
rouwenden samen om, onder 
deskundige begeleiding van het 
rouwverwerkingsteam, te luisteren 
naar elkaars verhaal, te leren omgaan 
met het verlies en inzicht te krijgen 

in rouwtaken en de gevoelens, die 
hierbij kunnen voorkomen. De 
gespreksgroepen bestaan uit maximaal 
10 personen, zodat er vertrouwen 
kan groeien. In het najaar 2005/
voorjaar 2006 hopen wij te starten 
met drie nieuwe groepen. We weten 
dat voor veel mensen de stap naar een 
rouwgroep moeilijk is, maar reeds 73 
mensen hebben die stap gezet en voor 
hen heeft het veel betekend.

De eerste groep zal op 8 
dinsdagavonden doorgaan, van 19.30 
tot 21.30 uur en start op dinsdag 8 
november. De data zijn: 8, 15, 22 en 
29 november, 6 en 13 december, 3 en 
10 januari

De tweede groep is op 8 
vrijdagnamiddagen van 14.00 tot 
16.00 uur en start op vrijdag 11 
november. De data zijn: 11, 18 en 25 
november, 2, 9 en 16 december, 6 en 
13 januari.

De derde groep voor ouders die 
een kind hebben verloren is op 8 
dinsdagavonden in 2006 van 19.30 
tot 21.30 uur en start op dinsdag 17 
januari. De data zijn: 17, 24 en 31 
januari, 7, 14 en 21 februari en 14 
maart. 

Alle bijeenkomsten vinden plaats 
in de pastorie in de Steenstraat 22 
te Hulst. Graag inschrijven voor 7 
oktober.

U kunt contact opnemen met het 
rouwverwerkingsteam:

Noëla Polet, 0114-317438
Cis Dieks, 0114-314098
Maggie Sandkuyl, 0114-315149

Voor de samen-op-weg-kerken kunt 
u terecht bij de contactpersonen:
Leny Maat, 0114-310547
Robert Bickel, 0114-311167

Ook in eigen parochie kunt u de par
ochieverantwoordelijke aanspreken.
Hulst:
Cis Dieks, 0114-314098
Freddy de Burger, 0114-310435
Clinge:
Annemie de Loos, 0114-311332
Graauw:
Dominique D’Haens, 0114-635312
Heikant:
Corrie van Doorsselaer, 
0114-315139
Hengstdijk:
Corry de Cock, 0114-682156
Kloosterzande:
Ellie Asselman, 0114-683871
Koewacht:
Fien Martinet, 0114-364050
Lamswaarde:
Marianne Gerrits, 0114-690242
Nieuw-Namen:
Paul de Deckere, 0114-345360
St. Jansteen:
Paul Hemelaar, 0114-310319
Terhole:
Barbara de Nijs, 0114-314773
Boschkapelle
Ronny Haerens, 0114-672026
Stoppeldijk:
Marlies Everaert, 0114-671539

AFSCHEID NEMEN, ROUWEN DOE JE NIET ALLEEN...
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Apenheul, dat is een groot bos waar allemaal apen rondrennen. Apen en kinderen, allemaal door elkaar. Je kijkt er je 
ogen uit De apen lopen, net als de kinderen, vrij rond en zo hoort het ook. Ze lijken op elkaar. Er staan grote borden 
in het park. Ze zeggen dat je de apen geen eten mag geven. Mensen-eten is niet goed voor apen.

In het park liep de kleine Leon. Ik kende hem niet, maar zijn moeder riep steeds: ‘Niet doen, Leon.’ De kleine Leon 
danste van blijdschap voor me uit. Hij genoot van de brutale apen. Hij wilde vriendschap met ze sluiten en mee de 
bomen in klimmen. Daarom wilde hij graag iets geven aan de aapjes. Hij zeurde zijn moeder om een broodje. Maar 
zijn moeder had de borden gelezen. Toen ging Leon op zijn hurken zitten, trok uit de wei een pluk gras en bood het 
met gestrekte arm aan. Een klein baby-aapje kwam er nieuwsgierig op af. Het gras interesseerde hem niet, maar met 
een razendsnel gebaar griste hij een knuffeltje uit de zak van Leon. Krijsend sprong hij met het beertje naar zijn 
apenmoeder. Leon was van schrik heel even stil. Toen begon hij te huilen en rende ook naar zijn moeder. ‘stoute aap’, 
riep hij tussen de snikken door. 

Leon is een goeie jongen. Hij wilde vriendschap. Hij wilde iets geven. Het aapje wilde alleen maar pakken wat ie 
krijgen kon. Er is dus toch een groot verschil tussen de apen en sommige mensen. Sommige mensen lijken meer op 
engelen dan op apen. En daarom, daarom zijn er mensen die heel veel van dieren houden en er goed voor zorgen. 

Harrie Brouwers

C
O

L
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N

Ze zeggen... dat God niet bestaat 

Er wordt in onze dagen door sommige mensen 
gezegd en geschreven, dat God niet zou bestaan. Je 
hoort het op TV, je leest het in bepaalde kranten. 
Het lijkt wel of er een groep mensen bezig is het 
geloof aan onze Schepper te ondermijnen. Het is 
een verschijnsel, dat van tijd tot tijd terugkeert. 
In de tijd van de oude Grieken was er in het 
democratische Athene een jongeman, die luidkeels 
verkondigde, dat er geen God was. Hij werd 
gevangen genomen en het volk mocht uitspreken, 
wat er met hem moest gebeuren in een soort 
referendum, dat in Athene schervengericht heette. 
Met algemene stemmen beslistte het volk, dat 
deze man verbannen moest worden en nooit meer 
in de republiek mocht terugkomen. Hij werd op 
een schip gezet, dat die dag nog Athene verliet. Zo 
ging men in de eerste democratie om met dwaze 
uitspraken. Uit Griekenland komen, en dat weet 
toch iedereen, enkele van de bekendste en grootste 
wijsgeren. 

Sommige van de modene godloochenaars beroepen 
zich op de fi losofen van de z.g. Verlichting, schrijvers 
die met hun theorieën aanleiding zouden gegeven 
hebben tot de Franse Revolutie, mensen als Voltaire, 
Rousseau, Diderot en hun medestanders. Zij 
zouden het vrije denken hebben gepropageerd. Van 
deze drie is inderdaad Diderot een echte vrijdenker 
en atheist. Voltaire echter geloofde wel degelijk 
in God en is gestorven na de laatste sacramenten 
te hebben ontvangen. Rouseau - oorspronkelijk 
calvinist, later katholiek en weer later calvinist - 

mag dan vreemde ideeën hebben over de Schepper, 
gelovig was hij wel. Overigens hebben de theorieën 
van de z.g. Verlichting niet alleen maar een goede 
invloed gehad op de ontwikkeling van het Westerse 
denken; er is ontzettend veel bloed vegroten tijdens 
de Franse Revolutie, die voortvloeide uit het 
verlichte denken. 

Anderen beroepen zich op schrijvers als Darwin, 
die aangetoond zou hebben, dat de wereld zich 
geleidelijk ontwikkeld zou hebben uit het niets, 
de evolutieleer. Dat het heelal, de wereld en de 
mens, in een evolutionair proces zijn ontstaan, is 
best mogelijk, maar dat dit zo maar gebeurd is, met 
of zonder knal,daaraan mag je met recht twijfelen. 
Paus Johannes II heeft in 1995 gezegd, dat hij wel 
iets voelde voor de evolutieleer, maar God heeft 
echter wel “in het begin hemel en aarde geschapen”; 
hiermee sloot hij zich aan bij zijn voorganger 
Pius XII. Is hiermee de kous af? Wie weet wat de 
wetenschap nog ontdekt. Wij leven in een land, 
waar men trots is op het feit, dat we andermans 
geloof respecteren, maar soms lijkt het, dat je alleen 
over ongeloof mag praten. Het is niet te bewijzen, 
dat God niet zou bestaan, terwijl er aanwijzingen 
zijn - of noem het gevoelens- , dat de wereld en 
alles wat daarmee samenhangt niet zo maar “uit de 
lucht is komen vallen”. Een beetje respect voor de 
grote meerderheid van de mensheid die sinds de 
schepping tot in onze tijd in God gelooft zou de 
z.g. niet-gelovende wel passen, te meer daar hun 
z.g. ongeloof ook een soort van geloof is. 

W. F. van Olffen.

Apenheul - kinderrubriek
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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
CLUSTER NOORD   Kloosterzande/Ossenisse • Lamswaarde • Terhole

Kloosterzande/Ossenisse

De heer Theo Voet valt eigenlijk 
niet weg te denken bij de Parochie 
ter Duinen te Kloosterzande – 
Ossenisse. Hij is sinds 1994 lid van 
het kerkbestuur en heeft er dus zijn 
maximale termijn opzitten. Eind 
augustus hebben we afscheid van 
hem als bestuurslid genomen. Theo 
blijft nog vrijwilligerswerk voor onze 
parochie doen en daar zijn we als 
kerkbestuur heel blij mee.

Theo’s vrijwilligerswerk voor onze 
parochie startte in 1965 en hij 
werd hiervoor gevraagd door de 
toenmalige pastoor Van de Ende. 
Hij heeft zich verdienstelijk gemaakt 
voor het parochieblad vanaf 1968 tot 
vijf jaar geleden (kopij verzamelen, 
in elkaar zetten en distribueren van 
de krant), de vastenaktie (waarvoor 
hij zich ook regionaal inspande) en 
was gedurende twee perioden ook lid 
van het caritasbestuur. Gevraagd naar 
zijn leukste herinneringen noemt hij 
de inspanningen en organisatie bij 
de afscheidsvieringen van pastoor 
Verster en Pater Ter Braak, maar ook 
de jaarlijkse vieringen met een levende 
kerststal op Tweede Kerstdag. Verder 
natuurlijk ook het onderhoud aan de 

Martinuskerk met de vele vrijwilligers. 
Dit laatste is niet zo verwonderlijk; 
Theo was zijn gehele werkzame 
leven nauw betrokken bij bouwen en 
onderhoudswerkzaamheden, destijds 
gedurende bijna 30 jaar bij de 
toenmalige woningbouwvereniging 
RZVW. Het was dus een grote 
aanwinst toen hij in 1994 bereid was 
om in het kerkbestuur te komen. 

De kracht van Theo is niet gelegen in 
het feit dat hij een type is dat houdt 
van praten; hij is in hart en nieren een 
doener. Hij verbloemt dan ook niet 
dat hij in het verleden behoorlijk heeft 
opgezien tegen lange vergaderingen. 
En die waren er nog al eens, denk 
bijvoorbeeld aan de fusie met de H. 
Willibrordusparochie te Ossenisse 

en de perikelen rond de verkoop 
van het voormalige kerkgebouw. 
Theo staat er op dat wordt vermeld 
dat hij de voorbije tijd altijd met 
veel plezier heeft samengewerkt 
met alle leden van het kerkbestuur. 
Ongetwijfeld wordt er een opvolger 
voor hem gevonden; heb je nog een 
goed advies voor hem of haar ? Theo 
denkt even na en zegt dan: “Zorgen 
voor een goede verstandhouding met 
de vrijwilligers en veel geduld hebben 
bij procedures, zoals het aanvragen 
van subsidies“. Theo Voet blijft als 
vanouds vrijwilligerswerk doen, zoals 
noodzakelijk klein onderhoud in en 
rond de Martinuskerk. Ook  bij de 
verdeling van de Kerkkoerier en de 
Actie Kerkbalans blijft hij betrokken. 
Hij wil dit met enthousiasme blijven 
voortzetten, precies zoals we hem 
kennen. Voor hemzelf betekent dit 
dat hij na ruim 11 jaar kerkbestuurslid 
“verlost” is van de maandelijkse 
vergaderingen van het kerkbestuur en 
zich nu alleen hoeft te concentreren 
op alleen praktische zaken.

Theo, we gunnen je dat en hopen nog 
vele jaren gebruik te mogen maken 
van jouw deskundigheid.

THEO VOET VERLAAT HET KERKBESTUUR PAROCHIE TER DUINEN

Het herfstnummer van de kerkkoerier 
ligt nu voor u en het stukje wat u 
begint te lezen is geschreven na de 
vakantietijd, na een wat tegenvallende 
zomer. Nog net voor die vakantie 
hebben we allereerst afscheid 
genomen van Suzanne de Schepper, 
onze organiste. Haar jeugdige leeftijd, 
studie en de combinatie van beiden 
waren de reden om te stoppen. 
Begripvol maar toch als kerkbestuur 
met pijn in ons hart hebben wij 
Suzanne bedankt voor de bewezen 
diensten in de hoop dat, wanneer haar 
leven in een wat rustiger vaarwater 

komt als ook de gelegenheid daar is, 
we haar graag terug zien als vrijwilliger 
in onze kerkgemeenschap.  Suzanne 
nogmaals bedankt!

Dat ook onze kerk (regio Oost Zeeuws 
Vlaanderen) steeds in beweging is dat 
moge duidelijk zijn maar, dit alles 
werd nog eens onderstreept door een 
gespreksnotitie ‘De komende tien 
jaar’, die op de deurmat viel en ons 
als besturen van de diverse parochies 
in huize Antonius zal worden 

gepresenteerd. Zoals u ongetwijfeld 
zult begrijpen wordt hierbij het beleid 
uitgestippeld voor de komende 10 
jaar, zowaar een belangrijk stuk voor 
het kerkzijn in onze regio; wat wij 
dan ook als kerkbestuur zéér serieus 
nemen. Ongetwijfeld zult u daar de 
komende maanden meer van te horen 
krijgen, schaarste aan pastores, dalende 
kerkbetrokkenen en teruglopende 
fi nanciën, de kerk verandert en wat 
zijn de mogelijkheden?

Het kerkbestuur va de H. Cornelius 
te Lamswaarde.

ZWARE KLUS

Lamswaarde
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Al enkele jaren is het kerkbestuur 
van de H. Corneliusparochie  
druk doende met de plannen om 
te komen tot restauratie van de 
kerk. De noodzaak is duidelijk. 
Noodreparaties moeten de kerk 
wind- en waterdicht houden. Het 
verval gaat echter steeds verder. Het 
is dan ook dringend noodzakelijk 
om een grootscheepse renovatie te 
starten.

De media hebben al melding gemaakt 
van de aanstaande restauratie van de 
kerk. De fi nanciële kant vormde in 
een van de artikelen de hoofdmoot. 
Dat daar een serieuze uitdaging ligt, 
is begrijpelijk. Ondertussen is achter 
de schermen  al het nodige werk 
verricht. Het restauratieplan is klaar 
en er is geldelijke steun verkregen 
van provincie, en gemeente. 
Vanzelfsprekend doet ook het 
kerkbestuur een duit in het zakje. 
Daarnaast zullen we als gemeenschap 
moeten werken aan het verwerven 
van nog benodigde gelden. Daarvoor 
is een werkgroep van start gegaan, 
die bestaat uit de leden van het 
kerkbestuur, Peter van Laere en Frank 
van Driessche. Zij gaan aan de slag 
om fondsen te verwerven en acties te 
organiseren. Peter en Frank willen als 
dorpsgenoten hun steentje bijdragen 
aan de restauratie van de kerk.

Er is al een eerste bijeenkomst met 
hen en het kerkbestuur geweest. 
Daar werd de stand van zaken 
doorgenomen en een blik naar de 
toekomst geworpen. Dat het een 
fl inke klus zal worden is duidelijk, 
maar het is ook een uitdaging en 
een kans (wellicht de laatste )om de 
kerk voor Lamswaarde en omgeving 
te behouden. Allereerst is de kerk 
er voor de geloofsgemeenschap, 
daarnaast heeft de kerk grote cultuur-
historische waarden. Om enig idee 
te geven over die cultuur-historische 
waarden, een korte uitleg. Onze 
kerk is een neogotische kruisbasiliek. 
Gebouwd in de jaren 1871 tot en 
met 1873. Het gebouw behoort tot 
de “jongere bouwkunst”.  
De kerk kent waardevolle onderdelen. 
Ieder met een eigen verhaal, zoals de 

Kruisweg, de muurschilderingen met 
hun symboliek, de glas-in-lood-ramen 
met heiligen en bijbelfragmenten, 
enz. De mensen daar deelgenoot 
van laten worden en het bewust zijn 
van wat we op Lamswaarde hebben 
aan religieus erfgoed en schoonheid 
is de motivatie die het kerkbestuur 
samen met Peter en Frank hebben 
doen besluiten om plannen en acties 
op te zetten. Met hun inzet hopen 
ze de belangstelling te wekken van 
inwoners en oud-inwoners en een 
ieder die dit kerkgebouw een warm 
hart toe draagt.   

In 2001 heeft het kerkbestuur in 
samenwerking met de Dorpsraad een 
enquête gehouden om de meningen 
over de restauratie van de kerk, 
onder de inwoners van de parochie 
te peilen. Daaropvolgend werd in 
De Luifel een presentatie gehouden 
van de resultaten van de enquête. 
Een avond die druk bezocht werd. 
Belangrijke conclusies waren dat 
95% van de ge-enquêteerden vindt 
dat de kerk beeldbepalend is voor het 
dorp en cultuur-historische waarde 
bezit. 94% Is van mening dat de kerk 
behouden moet blijven. De resultaten 
van de enquête waren een steun voor 
het kerkbestuur om verder te gaan 
met de voorbereidingen om te komen 
tot restauratie van de kerk.
Uit de enquête bleek dat ook onder de 
inwoners de nodige ideeën bestaan, 
die wellicht uitgewerkt kunnen 
worden. Het mag duidelijk zijn 
dat wanneer er acties georganiseerd 
worden, hierbij de hulp van inwoners 
van onze parochie nodig is, en wellicht 
van oud-parochianen. Gezien de 
goede reacties op de enquête ziet dat 
er hoopvol uit. Het behoud van onze 
kerk is immers een zaak die ons allen 
aan gaat.

Op 10 september was het Nationale 
Monumentendag. Het thema 
was dit jaar Religieus erfgoed. 
Vanzelfsprekend behoort ook onze 
kerk daarbij. Om meer achtergronden 
van de cultuur-historische waarde van 
onze kerk te horen en te zien waren 
belangstellenden op deze dag welkom 
in de kerk. Ook op de boerderij van 

de fam. Senf werd aandacht besteed 
aan de kerk. Op zondag 18 september 
was er  weer  “een lof” ter ere van 
de patroonheilige van onze kerk, de 
heilige Cornelius. Vóór de viering 
was de kerk al open en konden 
mensen rondgeleid  worden. Deze 
twee openstellingen waren beslist de 
moeite waard. Er is meer aan waarde 
en achtergronden in onze kerk dan 
menigeen zich kan voorstellen. Daar 
zullen we u in de komende tijd verder 
over verhalen. 

We hopen met dit opwarmertje, 
uw belangstelling en steun voor het 
behoud van onze kerk te hebben 
gewekt. U zult de komende tijd 
beslist nog meer van ons horen en 
zien, en hopen op uw steun te mogen 
rekenen.
    
Namens de werkgroep,
Frank van Driessche

VAN ACHTER DE SCHERMEN

Lamswaarde

Wie alleen loopt 
raakt de weg kwijt.
Alleen uit de gemeenschap 
komt de wijsheid.
Eén hand kan geen touw
aan een bundel knopen.

Wie alleen loopt 
raakt de weg kwijt.
Wie dan valt,
heeft niemand om haar te helpen
Wie dan schreeuwt,
heeft niemand die haar hoort.

Wie alleen loopt
gaat gebukt onder haar last.
Niemand deelt haar vreugde
niemand haar verdriet.

Wie alleen loopt
raakt de weg kwijt
Zij heeft maar twee voeten, 
zij heeft maar twee armen,
zij heeft maar twee ogen.

Maar in de gemeenschap
heeft ieder duizend handen
heeft ieder duizend voeten,
loopt iemand nooit alleen.

Patrice Kayo, Cameroun.
Gelezen in missionaire agenda, 
jaargang 17, nr 2
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VAN HET BESTUUR

Geachte mede-parochianen,

Het is een goed gebruik dat wij 
jaarlijks verantwoording afl eggen 
omtrent de fi nanciële situatie van 
onze parochie. Hieronder volgt de 
staat van baten en lasten over het 
boekjaar 2004. 

Baten:
Bijdrage parochianen:  67.168,87
Functionele inkomsten:  77.200,00
Opbrengst uit 
bezit en beleggingen: 43.497,19
Totaal: €187.866,06

Lasten:
Personeelskosten:  47.871,58
Kerkelijke gebouwen: 93.455,04
Overige kerkelijke 
onroerende goederen:  8.782,66
Rente en lasten van 
schulden en fundaties:  5.128,54
Kosten eredienst:   7.543,83

Kosten pastoraat:   2.220,43
Verplichte en 
vrijwillige bijdragen:  15.607,40
Beheerskosten:  3.796,88
Voordelig saldo:   3.459,60
Totaal:  €187.866,06

De rekening 2004 is afgesloten met 
een voordelig saldo van €3.459,70.
Daarnaast is een bedrag van €77.520,- 
toegevoegd aan de voorziening van 
groot onderhoud. Deze reservering 
is zonder meer nodig; op termijn is 
groot onderhoud aan het kerkgebouw 
te Kloosterzande noodzakelijk. 
(Het bureau Bouwzaken van het 
Bisdom Breda heeft de kosten voor 
vernieuwing van de leienbedekking 
aan de zuidzijde, herstel voegwerk 
van de toren, etc. begroot  op 
€500.000).
Toch is de fi nanciële positie van 
onze parochie zonder meer gezond 
te noemen dank zij uw aller inzet. 

Wij hopen ook in de toekomst op 
uw onmisbare hulp in de vorm van 
het vele vrijwilligerswerk en uw 
fi nanciële steun te kunnen rekenen. 
Op deze wijze houden we onze 
parochie vitaal.
 
Naschrift:
Heeft u uw parochiebijdrage over 
2005 al voldaan? Niet alle toegezegde 
bedragen zijn binnen en het is altijd 
vervelend om aan het eind van het jaar 
“herinneringen” te moeten zenden 
omdat iemand vergeten is de bijdrage 
te voldoen. Wilt u het even nakijken? 
U kunt uw parochiebijdrage over 
2005 voldoen via  bankrekening nr. 
3326.03.784 of postrekening nr. 
514465 t.n.v. RK Parochiefonds Ter 
Duinen, Emmastraat 14, 4587 BL 
Kloosterzande. 
Hartelijk dank !

Guus de Buck, penningmeester.

Deze viering vond plaats op 24 
juni. Het was die dag stralend weer 
en zelfs in de kerk was het warm. 
Dit jaar werden 44  kinderen uit  
Lamswaarde, Terhole, Kloosterzande 
en Hulst   gevormd. De viering werd 
voor gegaan door drie heren! Dat 
maak je niet vaak meer  mee in deze 
tijd. Dit waren deken van Hecke, 
emiritus-deken Aarts en pater Poppe.
Deken van Hecke houdt altijd een 
preek die de kinderen aanspreekt. Dit 
jaar mochten er 3 kinderen naar voren 
komen om een ballon op te blazen 
en deze vervolgens leeg te laten. Dit 
symboliseerde de Heilige Geest. De 
aandacht werd enigszins verstoord 
door een rond vliegende vleermuis.

Door de medewerking van de 
Babbeliekes, het kinderkoor uit 
Vogelwaarde werd het weer een hele 
stemmige viering. Een dergelijke 
viering vraagt best nog wat 
voorbereiding.

De kinderen worden op school 
voorbereid aan de hand van een 
project. De ouders worden voor-
bereid in 2 ouderavonden. Tijdens de 
eerste ouderavond wordt informatie 
gegeven over wat het sacrament van 
het Vormsel in houdt door de pastor 
en het vertonen van een diaserie. 
Tijdens de tweede ouderavond wordt 
er over het geloof gepraat aan de hand 
van een spel. 

Voor alle kinderen van de parochies 
in Oost-Zeeuws-Vlaanderen wordt 
een pelgrimstocht georganiseerd in 
de basiliek te Hulst. Tijdens deze 
tocht maken de kinderen  kennis 
met alle symbolen in de kerk: water, 
lucht, vuur, maaltijd, aarde, vasten 
en ontwaken. Bij sommige staties 
worden de kinderen aan het werk 
gezet of mogen ze proeven. Dit alles is 
bedoeld om ze te betrekken bij de kerk. 
Het is goed te merken dat sommige 
kinderen (en hun ouders) nooit in 

de kerk komen en de betrokkenheid 
minimaal is. De kinderen vragen op 
de ouderavond of ze ook zo’n ding 
moeten eten in de kerk. We vragen 
ons als werkgroepen dan ook wel eens 
af wat ouders beweegt om hun kind 
toch te laten vormen.

Andere ouders zijn echter wel 
gemotiveerd en waarderen onze 
inzet. We kijken dan ook met plezier 
terug op het afgelopen seizoen. De 
werkgroep in Terhole is op zoek 
naar 1 of 2 enthousiaste leden. Wie 
interesse heeft kan zich melden bij 
Ans Strobbe, telnr. 0114-690398 
of bij Marlies Freijser, telnr. 0114-
319110

Namens de werkgroepen in 
Terhole, Lamswaarde en 
Kloosterzande,

Petra Vinke 

Parochie Ter Duinen / Kloosterzande - Ossenisse

Parochie Ter Duinen

VORMSELVIERING 2005
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Elke vrijdag
tot 21.00 uur geopend

Voor elke smaak een woonidee
www.morres.com

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

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

A.E.G. • PHILIPS

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

CLOOSTERSTRAAT 76 - KLOOSTERZANDE - TEL. 0114-681429
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IPV OOST ZEEUWS VLAANDEREN
CLUSTER WEST Boschkapelle • Hengstdijk • Stoppeldijk

VAN HET 
BESTUUR

In de maand juli was de St. 
Catharinakerk in Hengstdijk iedere 
middag geopend voor belangstellenden. 
Niet alleen de kerk is de moeite waard 
om te bezichtigen, maar bijzonder  
was ook de schilderijententoon-stelling 
van amateur schilders uit Zeeuws 
Vlaanderen. Ik ontmoette daar Bert 
Ankersmit die, samen met andere 
vrijwilligers de begraafplaats bijhoudt 
en voorziet van bloemen, meestal eigen 
kweek. We kwamen aan de praat en 
hij wilde graag medewerking verlenen 
aan ons parochieblad in de vorm van 
een stukje uit zijn “dagboek van een 
tuinman”.

BLOEMEN OP HET KERKHOF 
TE HENGSTDIJK

Wie een paar maanden geleden het 
kerkhof van de H. Catharinakerk 
opliep keek met verbazing naar de 
bloemenpracht aan beide zijden 
van de brede entree. ‘Wat mooi’, zei 
iemand. ‘Prachtig, die hortensia’s. 
Bent u de tuinman?’ vroeg een dame. 
Ik knikte haar toe. Ze ging langzaam 
verder: ‘Kijk eens naar die hortensia’s 
en die blauwe monnikskappen die 
daarachter staan en dan die stokrozen. 
Wat een kleuren. Die witte en die 
citroenkleurige stokrozen... Toen ik 
hier verleden week kwam stonden deze 
bloeiers nog niet op hun hoogtepunt. 

U gelooft het niet maar ik voelde een 
rilling over mijn rug gaan. U moet 
niet alleen groene vingers hebben, 
maar ook magische. Er gebeurt hier 
iets. Natuurlijk speelt je ‘familie’ ook 
een rol. En je bloemen zijn, zoals ik 
dat voel, een dankbetuiging, omdat 
ik van die mens daar gehouden 
heb. Maar wacht eens, heeft u me 
niet eens aangeraden mijn planten 
steeds te blijven bekijken? Ook als ze 
minder worden? Ja, zei u toen, hou 
eens een plantendagboek bij, soms 
met een gedroogd blad van de meest 
geliefde bloem of plant. Want, zei u, 
de planten hebben u veel te vertellen. 
De overledenen die hier samen zijn, 
weten nog welke bloem ze het mooiste 
vonden, zou je kunnen denken. Er 
komt iedere keer, als ik ze neerleg 
op diezelfde plek, eenzelfde gevoel: 
wat ben ik blij, dat ik samen met jou 
mocht leven, in dit mooie dorp, te 
midden van de mensen, die we alle 
twee kenden omdat ze onze vrienden 
waren. En dan vertel ik hoeveel 

mensen in deze kerk afscheid van je 
namen, omdat ook zij wel-ingenomen 
waren met jouw vriendschap. Of je 
oud geworden bent of al heel jong 
van ons heenging: ik weet zeker dat 
je van ons gehouden hebt op een heel 
bijzondere manier, die ons beiden zo 
veel geluk liet voelen. Weet u meneer 
de tuinman, vandaag ben ik hierheen 
gegaan met zijn lievelingsroos. En 
thuis heb ik nog een geelbloeiende 
canna. Zou u mijn tuin ook eens 
willen bekijken, want u bent toch de 
tuinman van deze hof?’

Uit het dagboek van een tuinman
Bert Ankersmit 

Wanneer ik denk aan al die mensen 
die meehelpen en meewerken aan de 
verschillende activiteiten van de 
kerk, die hand en spandiensten 
doen, die steeds weer klaar staan om 
te springen, die bereid zijn om iets 
op te pakken, besef ik ook hoeveel 
rijkdom we als mensen samen in 
huis hebben. Ieder met zijn en haar 
aanleg en talenten, waardoor we 
zo verschillend en kleurrijk zijn, 
waardoor we gezamenlijk veel tot 
stand kunnen brengen. De bekende 
Duitse theoloog Karl Barth (1886-
1968) heeft slimme woorden gezegd 
over gemeenteopbouw en over het 
samen van alles oppakken.
Drie dingen zijn volgens hem 

belangrijk:
· de handen uit de mouwen steken,
· de handen nu en dan stil openen of 
vouwen,
· de handen eens rustig in de schoot 
leggen en je samen verheugen over 
alles wat goed gaat. Alle drie even 
belangrijk en alle drie op haar en zijn 
tijd. Dit geeft dan de inspiratie en het 
plezier om ook die lastige dingen op 
te pakken. We zijn weer begonnen 
aan een nieuw uitdagend werk jaar in 
de parochies. Ik wens alle vrijwilligers 
en vrijwilligsters veel plezier in het 
kerkewerk het komende jaar.

Namens het bestuur 
R. Haerens.

PLEZIER IN HET KERKENWERK

Om ons werk naar behoren te doen, 
in goede verstandhouding met 
mensen, waarvan een dierbare dode 
ligt begraven op de begraafplaats 
van Stoppeldijk het volgende: we 
constateren soms dat struiken en 
kleine boompjes bij een graf erg 
groot worden. We willen dan in 
contact komen met de familie van de 
overledene en hen vragen de planten 
wat in te korten. Zien ze daar geen 
kans toe, dan zijn wij bereid waar 
nodig graag een handje toe te steken 
en het voor hen te doen. Het gebeurt 
soms dat mensen onbereikbaar zijn. 
Dan zullen de vrijwilligers met eigen 
verantwoording ervoor zorg dragen 
dat de graven er keurig bij blijven 
liggen. Met vragen hierover kunt 
u altijd terecht bij Willy Jansen  
0114-671413 “Het kerkhof ligt er 
netjes bij” horen we mensen af en 
toe zeggen. Daar zijn we best een 
beetje trots op. We doen het werk 
met plezier. Met regelmaat wordt er 
op woensdag om de veertien dagen 
van 9 tot 12 gewerkt. Tussendoor 
is er tijd voor een kopje koffi e en 
een babbeltje in de sacristie. Zijn er 
mensen die graag mee willen doen 
en daarvoor nog wat tijd hebben? 
We zien u graag komen. Veel handen 
maken licht werk. 

De Werkgroep.

MEDEDELINGEN VAN 
ONZE WERKGROEP 

BEGRAAFPLAATS TEN 
BEHOEVE VAN ONDERHOUD



12 - Kerkkoerier

Al 11 jaar woont pastor F. Leijgraaf 
(77) in Teteringen. Meer dan 30 jaar 
was hij secretaris van het Bisdom 
van Breda. Veel Zeeuws-Vlamingen 
kennen hem uit de periode dat 
hij kapelaan was in Oostburg 
(1955-1958) of als pastor van de 
kring Noord van Oost-Zeeuws-
Vlaanderen (1988-1994).

Op 5 juni vierde hij, in de Basiliek 
van Sint Jan de Doper in Oosterhout, 
met een plechtige H. Mis zijn 
50-jarig priesterfeest. Ook uit 
Zeeuws-Vlaanderen mocht hij veel 
gelukwensen ontvangen. Na de dienst 
was er een druk bezochte receptie, en 
in de avonduren was er een gezellig 
diner met familie en vrienden. Pastor 
Leijgraaf kreeg begin dit jaar echter 
problemen met zijn gezondheid en 
werd drie weken opgenomen. Het was 
lang onzeker of dit jubileum wel plaats 
zou kunnen vinden. Hij moet nu nog 
wekelijks een dialyse-behandeling 
ondergaan. Naar aanleiding van zijn 
gouden priesterfeest stelde ik hem 
een paar vragen.

Wat is uw visie over het pastoraat in het 
algemeen of over de regio Oost-Zeeuws 
Vlaanderen?
Mede onder invloed van 
maatschappelijke en kerkelijke 
ontwikkelingen is er in de tweede helft 
van de vorige eeuw veel veranderd in 
het kerkelijke leven en dus ook in het 
parochie–pastoraat. Voor de parochies 
in Zeeuws-Vlaanderen-Noord waren 
het ook moeilijke tijden omdat zij 
allemaal in een heel kort tijdsbestek 
hun plaatselijke pastoor verloren. Ook 
zagen we  eensdeels een teruggang in 
het aantal kerkbetrokkenen, maar 
anderzijds ook een sterke toename 
van het aantal parochianen die als 
vrijwilliger allerlei taken op zich 
namen. Daardoor groeide ook het 
gevoel en de overtuiging dat wij 
gezamenlijk verantwoordelijk zijn 
voor de voortgang van het pastoraat. 
Vooral in de jaren dat ik in Oost 
Zeeuws-Vlaanderen werkzaam was, 
heb ik de inzet van vrijwilligers steeds 
beter leren waarderen. Tevoren wist je 

wel dat er veel vrijwilligers 
waren, maar als je met hen 
komt te werken, ervaar 
je pas aan den lijve, wat 
zij voor de parochies en 
het pastoraat betekenen. 
Ik denk ondermeer aan 
de contactpersonen 
in de onderscheiden 
parochies, met wie ik 
haast wekelijks contact 
had, aan de werkgroepen 
Kerk en Samenleving, de 
besturen van de Caritas-
Instellingen, de groepen 
die gebedsdiensten voorbereidden 
en verzorgden. Verder de kosters, de 
leden van parochiekoren, maar ook 
aan de velen die hand- en spandiensten 
bewezen.

U bent 30 jaar secretaris van het 
Bisdom van Breda geweest. Wat hield 
deze functie precies in? 
Het secretariaat van het bisdom van 
Breda telde in die dagen ongeveer 15 
medewerkers. Naast het algemene 
secretariaat met typistes en een 
telefoniste-receptioniste  waren er 3 
afdelingen n.l. Financiën, Bouwzaken 
en de Persdienst. Mijn taak betrof 
hoofdzakelijk het verzorgen van de 
correspondentie van en met de ruim 
160 parochies, alsook van en met de 
diverse congregaties van religieuzen 
in het bisdom. Met de onderscheiden 
afdelingen van het secretariaat 
(Bouwzaken en Financien) hield ik 
nauw contact. Deze afdelingen hadden 
periodiek overleg met de leiding van 
het bisdom (Bisschop en Vicarissen-
Generaal) en van die bijeenkomsten 
maakte ik de verslagen. Ook had ik 
veelvuldig telefonisch contact met de 
priesters en de pastoraal werkenden. 
Als ceremoniarius vergezelde ik de 
bisschop bij diens bezoeken aan 
parochies, bij gelegenheid van jubilea, 
vormselvieringen, priesterwijdingen, 
altaar- en kerkwijdingen. Dergelijke 
grotere vieringen werden steeds ter 
plaatse voorbereid met pastores en 
acolieten. Als ik nog iets mag zeggen 
over wat mij in het werk als secretaris 
van het bisdom het meest boeide, dan 

is dat wel, dat je een goed overzicht 
had van wat er in West Brabant en 
Zeeland aan de orde was, en ook 
wat er leefde in de Nederlandse 
Kerkprovincie en in de Wereldkerk, 
door de vele contacten met personen 
en instanties. In de jaren ’60 vielen 
het tweede Vaticaans Concilie en het 
Pastoraal Beraad van de Nederlandse 
Kerkprovincie, die wegen naar de 
toekomst baanden. In de jaren ’70 
kwam er een kentering, opnieuw 
moeilijke tijden in de wereldpolitiek, 
en de teruggang in kerkelijke 
meelevendheid. En mede tengevolge 
daarvan begonnen de vragen rond 
kerksluitingen en reorganisaties de 
kop op te steken.

Zou u nog iets willen zeggen tegen de 
mensen in Zeeuws-Vlaanderen?
Aan mijn tijd in Zeeuws-Vlaanderen 
bewaar ik goede herinneringen. Ik 
denk regelmatig aan die jaren terug. 
Met belangstelling heb ik ook in 
de afgelopen jaren in grote lijnen 
de ontwikkelingen in de diverse 
parochies gevolgd. Wat ik prettig 
vond is, dat je welkom voelt, en de 
sfeer van gemoedelijkheid. Bij mijn 
gouden priesterfeest was voor mij 
de grote belangstelling uit Zeeuws-
Vlaanderen heel verrassend, o.a. van 
het IPV en van diverse parochianen 
persoonlijk. U allen bied ik mijn 
beste wensen en een hartelijke groet. 
Uw “wel en wee’ blijf ik graag, wel 
wat op afstand, volgen via onder meer 
de Kerkkoerier.
F. v. S.

PASTOR F. LEIJGRAAF 50 JAAR PRIESTER
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IPV OOST ZEEUWS VLAANDEREN
CLUSTER OOST  Clinge • Graauw • Nieuw-Namen

Zondag 2 oktober 2005, helaas komt 
de uitgave van deze kerkkoerier een 
weekje te laat, is de H. Mis vanuit 
de parochiekerk in De Klinge 
(België) op het Belgische televisienet 
‘één’ uitgezonden. Reden van dit 
alles is het 60-jarig bestaan van 
het gemengd koor in die parochie. 
Initiatiefneemster Marleen Bauwens, 
die tevens dirigente is van dit koor, 
vond samen met de erevoorzitter dit 
jubileum een prachtige gelegenheid 

om deze televisie-uitzending aan te 
vragen. En met succes…
Omdat het koor sedert enige 
jaren ook uit enkele Nederlandse 
koorleden bestaat, wilde zij deze 
Eucharistieviering in samenwerking 
met Clinge, de Nederlandse 
buurtparochie, verzorgen. Het 
thema ‘Grensoverschrijdend geloof ’ 
zou dan een mooi vervolg zijn op 
het programma ‘Grensgevallen’ 
uitgezonden rond 1996 (voor 

sommigen onder u nog wel 
bekend) waarin zowel Belgische als 
Nederlandse parochianen vertelden 
over hun manier van geloven. Met 
pastoor Wijmeersch (pastoor van De 
Klinge) en diaken W. Tobé (pastor van 
het pastoresteam O.Z.Vlaanderen) 
als voorgangers en lezingen die om 
beurten verzorgd werden door een 
Belgische en Nederlandse lector is 
de opzet van deze Eucharistieviering 
goed tot uiting gekomen. 

CONCERT IN DE R.K. KERK 
TE CLINGE

Op donderdag 3 november 2005 vindt er om 
20.00 uur. in de parochiekerk H. Henricus te 
Clinge een concert plaats. Dit concert wordt 
gehouden in het kader van het Festival van 
Zeeuwsch-Vlaanderen en wordt verzorgd door 
het koor ‘Schola Gregoriana Pragensis’. Meer 
informatie hierover zal terzijnertijd via posters en 
folders bekend gemaakt worden.  

Achter de parochiekerk in 
Clinge ligt een veldje met 
ongeveer 100 kerstbomen. 
Deze bomen zijn volgroeid en 
moeten deze winter uitgedaan 
worden. 

Het kerkbestuur wil 
graag dit hele veld als één 

partij verkopen. Heeft u 
belangstelling of wilt u meer 
informatie? Bel dan gerust 
het nummer 0114-312230 of 
kom eens een kijkje nemen in 
de ’s Gravenstraat, 169 (aan 
de ingang van het kerkhof ).

Het kerkbestuur van Clinge.

GRENSOVERSCHRIJDEND GELOOF

Clinge

KERSTBOMEN TE KOOP!

Hengstdijk

In de fraaie Catharinakerk,
omricngd door bomen en bloemen
werd deze zomer geëxposeerd. 
Teveel om op te noemen.
Heel mooi werk was er te zien
van diverse mensn.
Heeft u het al gezien misschien?
Het was naar ieders wensen.
Landschappen, bloemen en een enkel dier.
Groot en klein, men vond het hier.
De belangstelling was goed.
Dat is ook waarvoor men ‘t doet.
De kerk werd bewonderd en alom geprezen.
‘t Was best fi jn om er te wezen.
Het moet zo doorgaan, een open deur
voor kunstenaars, bereops of amateur.
Een keer per jaar hun werk laten zien, 
een bemoedigend woord en bewond’ring misschien.
‘t Geeft nieuwe moed om door te gaan

en nimmer stil te blijven staan.
Inspiratie zoeken, vinden, vaak dichtbij:
dorpen, dijken en knotwilgen op een rij.
Hengstdijk is niet groot, maar wel uniek
met zijn Midzomerfeest en vergeet
het kunstweekend in november niet.
Laat voor eenieder, gelovig, of zomaar allegaard
de Catharinakerk behouden blijven, ‘t is de moeite waard.
Zijn rijke historie, een toevlucht voor veel mensen,
die troost en rust en evangelie wensen.
Laat het zijn waardigheid behouden ten alle tijd,
zodat het ieders hart verblijd.
En met trots te kunnen zeggen, ‘t is onze kerk,
daarvoor doen we al dit werk.
Houden we de kerk in ere,
‘t is ten Lotte het Huis des Here.

Nel v.d. Meij
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IPV OOST ZEEUWS VLAANDEREN
CLUSTER ZUID Heikant • Koewacht • St. Jansteen

Sint-Jansteen

Een zegen voor de parochie 
is het bestaan van een groep 
contactpersonen. In St. Jansteen is 
er al tien jaar zo’n groep en dat is 
reden om een gesprek aan te gaan 
met de kerngroep, bestaande uit de 
dames: G. Lockefeer, T. de Bruijn, 
N. v.d. Wiele en M. Calle.   

Rond 1990 veranderde de structuur 
in de parochies op een ingrijpende 
wijze. Tot die tijd had iedere parochie 
minstens één eigen priester. Sterk 
stijgende kosten en verminderde 
inkomsten waren aanleiding om 
één pastor aan te stellen voor enkele 
parochies. Intussen zijn er in de regio 
Oost Zeeuws Vlaanderen vijf pastores 
voor dertien parochies. Daarmee is 
de altijd bereikbare plaatselijke pastor 
verleden tijd. Parochies ervoeren 
dat er leemten groeiden in de 
pastorale zorg. Als antwoord daarop 
ontstonden rond 1995 op meerdere 
plaatsen werkgroepen om het contact 
in de parochie op peil te houden. 
Hun opdracht was het, om oog en 

oor te zijn voor de pastor. De groep 
in St. Jansteen is in juni 1995 gestart 
met negen personen en groeide in de 
volgende jaren tot de huidige acht en 
twintig personen. Velen van de eerste 
periode zijn nu nog actief. Samen 
vertegenwoordigen zij elke wijk van 
de parochie, inclusief Kapellebrug en 
Absdale. Twee hoofddoelen zijn er bij 
het begin voorgesteld: signalen vanuit 
de wijk doorgeven naar pastores en 
kerkbestuur, en het onderhouden van 
de band van parochiebestuur naar de 

bewoners. Om het werk goed aan 
te kunnen is eenheid van de groep 
belangrijk. Bij ingrijpende momenten 
vangt men elkaar op. Persoonlijke 
zaken blijven in de groep. Twee keer 
per jaar komt de hele groep bijeen. 
Dan wordt de informatie vanuit 
het kerkbestuur besproken en is er 
aandacht voor aansluitende thema’s. 
In die tien jaar is men gegroeid in het 
werk en draait de groep zelfstandig. 
Intussen zijn er bij de pastores en 
het kerkbestuur meerdere personen 
gewisseld. De pastorale en bestuurlijke 
contacten zijn daardoor wat minder 
regelmatig. De kerngroep zet zich 
in om de contacten met pastores en 
kerkbestuur terug op peil te brengen. 

Voor een optimale pastorale zorg in 
de parochie is communicatie nodig. 
Daarom is het stille werk van de 
contactpersonen een zegen voor de 
gemeenschap. Dames bedankt voor 
dat werk en ga er mee door.

Omer Calle

PAROCHIE JOHANNES DE DOPER ST. JANSTEEN

TIEN JAAR PAROCHIECONTACTPERSONEN

Wie op zondagochtend door ons 
dorp rijdt, zal zien dat er op het 
kerkplein redelijk wat auto’s en fi etsen 
staan.Koewacht heeft nog steeds elke 
zondag een kerkdienst. Ofschoon 
het pastoresteam het de laatste jaren 
erg druk heeft lukt het, zeker ook 
dankzij een actieve werkgroep, om 
een dienst te verzorgen. De pastor 
c.q. voorganger wordt tijdens deze 
dienst bijgestaan door 2 misdienaars. 
Wie echter op z’n zondagochtend 
eens in de kerk kijkt, zal zien dat er 
zeer weinig kinderen en jongeren 
in de kerk zijn. Het aanwerven van 
nieuwe misdienaars is dan ook geen 
gemakkelijke opgave. Elk jaar zijn er 

ongeveer 10 eerste communicanten, 
maar meestal zijn er maar een paar 
kinderen die na alle feestelijkheden 
nog regelmatig in de kerk willen 
helpen. Op dit moment hebben we 
in Koewacht 9 misdienaars. Helaas 
nemen Ellen en Frank Audenaert, na 
bijna 10 jaar trouwe dienst, afscheid. 
Juist zij hadden veel ervaring en 
konden zo de nieuwe misdienaartjes 
steeds inwerken. Dit inwerken 
neemt zeker een tijd in beslag. Was 
er jaren geleden maar één pastoor in 
de kerk, tegenwoordig is het bijna 
elke zondag iemand anders. Een 
eucharistieviering, een gebedsdienst 
een pastor of voorganger van een 

werkgroep, telkens veranderen de 
handelingen. Kunst is dan om als 
misdienaar toch op het juiste moment 
op de juiste plaats te gaan staan. De 
enthousiaste nieuwkomers kunnen 
nu van tevoren even oefenen in de 
kerk. Even zien waar alles staat en wat 
de vaste gebruiken zijn. Toch is het 
vaak nodig om tijdens de kerkdienst 
nog even te “overleggen” of een kleine 
aanwijzing te geven. Als u daarom 
zondag de misdienaars ziet praten 
bedenk dan dat het waarschijnlijk 
niet over het feest op school gaat. 

Tini van den Bulck, 
Begeleidster misdienaars Koewacht

Koewacht

MISDIENAARS
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Heikant

22 juni j.l. waren wij,  van 
Wereldwinkel Hulst, aanwezig in 
de kerk van Heikant. De jongens 
en meisjes die het Vormsel zouden 
gaan krijgen waren bezig met de 
voorbereiding. Tegen hen willen 
we nog wat zeggen. Jullie hadden 
op verschillende manieren geld 
ingezameld om dit aan een goed doel 
te kunnen schenken.

Wereldwinkel Hulst werd benaderd 
om dit geld in ontvangst te nemen. 
Dit deden we maar al te graag. Vol 
trots boden jullie ons de zakjes en 
blikjes aan. We hebben jullie toen al
bedankt maar jullie zullen het leuk 
vinden te horen dat het bij elkaar 
een bedrag van 116, 55 euro was!  
Geweldig dat jullie dit bij elkaar 
gebracht hebben!

Dit geld hebben we overgemaakt 
aan Lanka Lamai, een stichting die 
projecten steunt in Sri Lanka na 
de Tsunami. Wij kregen bericht 
van Lanka Lamai dat ze blij verrast 
waren en dat het besteed werd aan 
schoolgebouwen en  heropbouw 
van onderkomens voor vrouwen om 
weer hun bedrijfje te kunnen starten, 
waardoor ze in hun eigen onderhoud 
en dat van hun families kunnen
voorzien.

Als jullie eens meer willen weten over 
het werk van Lanka Lamai kijk dan 
op website www. lanka lamai.nl
Nogmaals hartelijk dank

Namens de medewerkers van de 
Wereldwinkel Hulst, 
E. v.d. Zijden.

GIFT VORMELINGEN ST. JANSTEEN / HEIKANT
Sint-Jansteen

INVENTARISATIE 
EN RUIMEN 

BEGRAAFPLAATS 
ST. JANSTEEN

   
Uit de inventarisatie van de 
begraafplaats blijkt dat de 
grafrechten van meerdere graven 
zijn vervallen. Graven met 
vervallen grafrechten waarvan 
bij de beheerder geen namen van 
familie of nabestaanden meer 
bekend zijn worden voorzien van 
een geel paaltje. Melden zich voor 
de gemerkte graven geen familie 
of nabestaanden, dan worden 
die graven medio 2006 geruimd. 
Familie of nabestaanden kunnen 
contact opnemen met de beheerder 
van de begraafplaats: de heer H. 
Wöginger. Hoofdstraat 4A, 4564 
AP, St. Jansteen. Telefoon: 0114-
314416 of 0114-312187. Ook 
bereikbaar tijdens de openingstijd 
van het parochiesecretariaat: iedere 
dinsdagmorgen van 9.00 tot 12.00 
uur.

Na maanden is ons kerkbestuur weer compleet. De samenstelling is als volgt:
Als eerste verantwoordelijke priester: pater Joop Reurs. De heer Joop Lijbaart 
is als vice-voorzitter toegetreden. Mevrouw Fien Martinet blijft secretaris. 
Mevrouw Lilianne van der Ha is penningmeester en als leden heeft het 
kerkbestuur nu: mevrouw Emmy van Remoortele, de heer Aloys Zwartelé en 
mevrouw Christian Verschraegen.

COMPLEET KERKBESTUUR 
PAROCHIE KOEWACHT

Koewacht

V.l.n.r. achteraan: Pater Joop Reurs, de heren Joop Lijbaart en Aloys Zwartelé, 
vooraan: de dames Emmy van Remoortele, Lilianne van der Ha, Christian 
Verschraegen en Fien Martinet.

VAN EEN DROOM 
DIE WERKELIJKHEID 

WORDT

De droom die ik alleen droom is 

maar een droom. 

De droom die ik samen met anderen 

droom kan werkelijkheid worden! 

Van ons vermogen om samen te 

werken, samen te delen en elkaar 

lief te hebben, hangt de toekomst 

van de wereld af. 

Laten we daarom elkaar een hand 

geven en samen bouwen aan

een rechtvaardige en vriendelijke 

wereld.

Padre Antonio
Cimi. 
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Missiezondag, 
dit jaar op 23 oktober, 
is voor de katholieke 
geloofsgemeenschap over 
heel de wereld een dag 
van gebed en offergaven 
voor de missie. Hoe arm 
ook, zelfs de parochies in 
de Derde Wereld brengen 
wat geld bijeen. Net als 
bij de Europese Unie 
krijgen ze als armlastige 
lokale kerken méér geld 
terug dan ze zelf bij elkaar 
brachten. Dit is mogelijk 
dankzij de solidariteit van 
de katholieken uit Europa 
en Noord-Amerika. Met 
name de katholieke kerk 
in Afrika maakt een 
gestage groei door. De 
kosten nemen daarmee 
ook toe. Als geen ander 
draagt de Kerk in Afrika 
bovendien enorm bij aan 
de oplossing van de grote sociale 
noden.

Wereldmissiemaand, georganiseerd 
door Missio, richt de aandacht daarom 
dit jaar op het vredeswerk van de 
katholieke kerk in Oeganda. Al meer 
dan twintig jaar is er een bush-oorlog 
gaande waarbij zo’n 25.000 kinderen 
tegen hun wil als soldaat zijn ingezet. 
Onder dwang hebben ze mensen 
gemarteld en vermoord. Eenmaal 
ontsnapt uit de groene hel hebben 
deze kleine veteranen de grootste 
moeite om weer kind te kunnen zijn. 
De Kerk van Noord-Oeganda, 
onder leiding van bisschop Odama, 
helpt deze ex-kindsoldaten om met 
zichzelf en hun medemensen in 
het reine te komen. Ze stimuleert 
verzoeningsrituelen volgens de oude 
Acholi-cultuur, biedt traumahulp 
en vakopleidingen waardoor deze 
kinderen weer in de samenleving 
kunnen worden opgenomen.

Onder het motto ‘Verlos ons van 
het kwade’ laat de poster voor 
Wereldmissiemaand ex-kindsoldaten 
zien die hun oude soldatentenue 
verbranden. Het is voor hen een 
manier om de nachtmerrie uit het 
verleden kwijt te raken. De poster voor 
Wereldmissiedag van de Kinderen, 
op 2 oktober, laat ex-kindsoldaat 
Joe zien die nu doelpunten scoort 
in plaats van mensen af te knallen. 
Het blad ‘Missio Wereldwijd’ dat 
tijdens Wereldmissiemaand in 
parochies verkrijgbaar is, vertelt 
hoe ex-kindsoldate Christine 
Agenorwot het ontroerende Acholi-
verzoeningsritueel onderging. Ex-
kindsoldaten maakten van oude 
geweerkogels kruisjes. Via het 
blad ‘Missio Wereldwijd’ kunnen 
girodonateurs in het bezit komen van 
dit unieke geloofssymbool van vrede 
en verzoening voor alle mensen, waar 
ter wereld ook.

Algemeen

VERLOS ONS VAN HET KWADE
Wereldmissiemaand 2005

Geen leven zonder onkruid

Als de verlangens en impulsen die in 
mensen omgaan, onderdrukt worden, 
komt er weinig van leven terecht. Dan 
gebeurt er niets.

Om het in een beeld te zeggen: dan 
is leven een akker waar niets groeit, 
geen onkruid maar ook geen tarwe. 
Als mensen echt leven, komt er van 
alles vrij. Vermogen om te genieten, 
om lief te hebben, ontroering te 
ervaren, te communiceren. Maar ook 
vermogen om wanhopig te zijn, of 
woedend, lomp, eigenwijs, gekwetst.

Om in het beeld te blijven: als mensen 
werkelijk tot groei komen, krijg je 
geen keurig aangeharkte perkjes, maar 
een bont veld vol tarwe en onkruid.

Als mensen bij zichzelf of bij anderen 
iets van onkruid bespeuren zijn ze 
geneigd om daar tegen op te treden. 
Het moet er zo gauw mogelijk uit. 
Het valt niet mee, iets dat ons ergert in 
onszelf of in anderen te laten staan.

Daar zit een risico aan: Met het 
onkruid kun je ook het tarwe 
uittrekken.  Door te vechten tegen 
je gebreken loop je het gevaar je 
mogelijkheden te vergeten. Door het 
verkeerde bij anderen te bestrijden 
loop je het gevaar het goede bij hen 
niet meer op te merken.

Zachtheid is een alternatief voor 
bestrijden van wat ons in onszelf en in 
elkaar niet zint.

Zacht is niet hetzelfde als slap. Slapheid 
komt voor uit angst; zachtheid uit 
vertrouwen. Wie zacht met zichzelf 
en anderen omgaat, is niet bang voor 
onkruid, maar gelooft in de tarwe!

Anders dan vaak wordt gedacht, gaat 
het er niet om dat we onberispelijke 
mensen zijn, die gedachte gaat voorbij 
aan de realiteit. Mensen zijn niet 
volmaakt, leven is niet alleen maar 
goed. Die pijn is er.

Er  bestaat geen leven zonder onkruid. 
Er bestaat misschien wel een leven 
zonder angst voor onkruid  want wie 
zacht durft zijn, weet dat er meer 
tarwe groeit dan onkruid.

Guus van Loenen
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Voor de kinderen is de 
communievoorbereiding altijd een 
spannende tijd. Wat velen niet 
weten is dat de voorbereidingen 
al beginnen in oktober. Dan zijn 
namelijk de eerste bijeenkomsten met 
alle parochies uit Oost-Zeeuwsch-
Vlaanderen. Daar worden ervaringen 
uitgewisseld en worden de thema’s 
gekozen voor de 3 vieringen rondom 
de communie. Afgelopen jaar waren 
dit voor de kennismakingsviering  
“Waterdruppel” voor de EHC 
“Levend water” en voor de 
terugkomviering “Veel waterdruppels 
maken een zee”. 

Binnen onze parochie werken we al 
een aantal jaren samen met de leden 
van de werkgroep van de parochie 
Heikant bijvoorbeeld het verzorgen 
van de informatie-avonden voor de 
ouders. De bijeenkomsten vinden 
allemaal plaats op basisschool De 
Vlaswiek te Koewacht. Voor de 
ouders is dit ’s avonds en voor de 

kinderen onder schooltijd. Voor de 
kinderen is het een spannende tijd, ze 
leren meer over Jezus wat hij allemaal 
gedaan heeft, bidden en zingen 
samen, en maken thuis en op school 
opdrachten in hun eigen werkmap.
Tijdens de kennismakingsviering 
worden niet alleen de communicanten 
maar ook de vormelingen van onze 
parochie voorgesteld. Het hoogtepunt 
vormt natuurlijk de Eerste Heilige 
C o m m u n i e 
zelf. Dan 
mogen ze voor 
het eerst deel-
nemen aan de 
tafel van Jezus. 
Als afsluiting 
volgt dan de  
t e r u g k o m -
viering waarin 
nog eens 
wordt terug-
gekeken op de 
afgelopen tijd. 
Afgelopen jaar 

waren er 11 communi-canten. We 
hopen natuurlijk dat er komend 
jaar nog meer kinderen zijn die hun 
Eerste Heilige Communie willen 
doen en Jezus echt als een vriend 
leren kennen, dan kunnen we samen 
groeien in geloof.

Jullie zijn van harte welkom!

WB

EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Koewacht

In 2001 werd in Oost Zeeuws-
Vlaanderen door vertegenwoordigers 
van de Rooms-Katholieke parochies 
en de Samen-Op-Weg-kerken in 
de regio een begin gemaakt met 
de opzet van een praatgroep rond 
rouwverwerking. Vanuit katholieke 
kring legden pastor Noëla Polet, 
maatschappelijke werkster Maggie 
Sandkuyl en ervaringsdeskundige Cis 
Dieks het fundament van wat nu de 
stuurgroep Rouwverwerking is. Na 5 
jaar hebben vele tientallen lotgenoten 
in besloten gespreksgroepen elkaar 
weten te sterken. Een belangrijk deel 
van de nieuwe vrijwilligers heeft na 
deelname aan een serie bijeenkomsten 
spontaan besloten zich aan te 
sluiten om op hun beurt anderen te 
ondersteunen in het verwerken van 
het verlies van een dierbare.
Tijd voor de oogst : zo ziet het IPV 

bestuur de groei en ontwikkeling van 
deze groep vrijwilligers. Onder de 
bezielende en inspirerende leiding van 
een pastor is een regionale werkgroep 
ontstaan. De taak van de pastor 
was het zoeken en ontwikkelen van 
talenten, die verspreid in onze regio 
aanwezig waren. Door haar spiritueel 
leiderschap heeft pastor Polet een 
aantal mensen weten te motiveren 
en op te leiden tot een hechte groep, 
die ook zelfstandig de organisatie van 
deze vorm van pastoraat op zich kon 
nemen. Dat bleek wel, toen zij door 
ziekte tijdelijk de begeleiding niet 
kon voortzetten.
Het samenbrengen en samenbinden 
van mensen uit de hele regio om met 
elkaar pastorale taken op zich te nemen 
en te vervullen, dat ziet het IPV onder 
meer als een taak van de pastores. De 
Stuurgroep Rouwverwerking staat 

hier model voor de ontwikkeling tot 
zelfdragende werkgroepen, die het 
IPV bestuur ook op andere pastorale 
terreinen zou willen zien. Zo zijn 
er al regionale initiatieven rond 
ziekenbezoek, liturgie en op het vlak 
van doop- en huwelijkscatechese. 
Maar er zijn nog veel meer terreinen 
van diakonie en catechese, die braak 
liggen en waar we eigenlijk nog aan 
het begin staan van het vormen 
van regionale verbanden. “Goed 
voorbeeld, doet goed volgen” zegt het 
spreekwoord. Daarom spreekt het 
bestuur de vurige wens uit, dat er nog 
vele andere groepen het voorbeeld 
mogen volgen van deze Stuurgroep 
Rouwverwerking en dat we nog vele 
lustra als deze mogen meemaken!

J. Klok, Bestuur IPV OZVL

Algemeen

TIJD VOOR DE OOGST
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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

Sikkens   Flexa

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

Schuttershof 11 - Hulst - Tel. 0114-313200

Mementa Zeeland

Showroom geopend van:
Maandag  t/m vrijdag 
van 10.00 - 17.00 uur
's Avonds en zaterdag 
op afspraak

Buitenweg 35 - Axel  Tel: 0115-530901
www.mementa-zeeland.nl

Grafmonumenten • Urnen • Lasergraveren met 
25 jaar garantie • Renovatie en onderhoud
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IPV OOST ZEEUWS VLAANDEREN
CLUSTER MIDDEN Hulst

De basiliek blijft niet vanzelf mooi.
Dat het een prachtig gebouw is en dat 
het een centraal middelpunt van onze 
stad en van de H.Wllibrodusparochie 
is, zal niemand verbazen. Echter 
mooi alleen, is niet voldoende. 
Ook veiligheid, vernieuwing en 
vervanging komen nadrukkelijk aan 
de orde, als we het over onderhoud 
hebben. 

Het onderhoud van de basiliek is in 
grote lijnen vastgelegd in het z.g.10 
jarig- onderhoudsplan 2001-2010. 
Dit onderhoudsplan is in 2000 
opgesteld door Sturm architecten. 
In 2001 heeft de Rijksdienst voor 
monumentenzorg het subsidiabele 
deel van dit onderhoudsplan 
vastgesteld. 

Jaarlijks vindt er een onder-
houdsinspectie plaats door de 
Stichting Cultureel erfgoed Zeeland 
(monumentenwacht). Op basis van 
deze twee rapporten wordt jaarlijks 
vastgesteld welk gedeelte van het 
onderhoudsplan tot uitvoering wordt 
gebracht. De onderhoudsruimte 
wordt natuurlijk bepaald door de 
beschikbare fi nanciën. Tot 2010 wordt 

de helft van het onderhoudsbudget 
uit eigen middelen opgebracht. De 
andere helft wordt betaald uit de 
onderhoudssubsidie van het Rijk. 
Extra onderhoud, dus zaken die 
niet in het voornoemde 10 jarig-
onderhoudsplan vermeld staan, 
is natuurlijk altijd voor eigen 
rekening. Ook hiervoor geldt dat 
de mogelijkheden iets extra’s te 
doen in zijn geheel afhangen van de 
beschikbare fi nanciële middelen. 

U draagt “uw steentje” voor het 
onderhoud bij, via de collecten en 
uw parochiebijdragen, Dit stukje 
heeft tot doel u globaal inzicht te 
geven in het onderhoudsprogramma 
van dit jaar. Eind mei, begin juni is 
het houtwerk, waaronder beelden, 
de preekstoel, de biechtstoelen en 
de achterkant van het orgel tegen de 
kleine klopkever behandeld. Al het 
behandelde houtwerk is weer voor 
10 jaar beschermd. In de maanden 
september en oktober worden gaten 
in de buitenmuren aangebracht 
om bij brand het bluswater van de 
sprinkler-installatie tijdig af te voeren 
en zo instorten van gewelven te 
voorkomen. Ook moeten er een aantal 

houten delen van de loopbruggen 
vervangen worden en een stalen deur 
moet worden gerepareerd. Verder 
zijn nieuwe cilinders in de sloten 
van de pastorie aangebracht en is de 
vergaderruimte opgeknapt. 

Wat verder in 2005? Zaken die 
mogelijk dit jaar of anders later aan 
de orde komen zijn: noodverlichting, 
bewegwijzering, breedte van de 
deurdoorgangen, veiligheidsplan, 
extra licht op het altaar.

Met uw hulp zorgt u ervoor dat onze 
basiliek ‘een lust’ blijft en niet als een 
‘last’ ervaren wordt. Daarvoor uw 
hartelijk dank! We houden met elkaar 
iets prachtigs in stand. We houden u 
op de hoogte!

Namens het Team Bouwzaken,
J.F.M. van der Zijden

VERGADERRUIMTE PASTORIE

We zijn klaar met het 
opknappen van de 
vergaderruimte in de pastorie 
aan de Steenstraat. We hebben 
nu een mooie representatieve 
vergaderruimte. Bij het 
herinrichten zijn de klassieke 
elementen uit deze kamer 
behouden en gecombineerd 
met een moderne kleurstelling 
en inrichting. 
We hopen dat de vele 
vrijwilligers tijdens hun 
bijeenkomsten op een prettige 
manier door deze ruimte 
geïnspireerd zullen worden.

“DE BASILIEK 
IN BEELD”

Waarom dit fotoboek? Voor, tijdens 
en na de restauratie zijn een zeer 
groot aantal foto’s gemaakt. 

Dit fotoboek is gemaakt om de vele 
enthousiaste bewonderaars van 
de basiliek en het nageslacht het 
reilen en zeilen van de miljoenen 
kostende restauratie van het laatste 
decennium in de twintigste eeuw 
in beeld te brengen.

Naast de beelden, die hoofdzaak 
zijn, geeft dit boek beknopte 
informatie over het verloop van 
de vaak moeizame, ultieme, 
spannende, maar perfecte 
restauratie.

Voor €24,95 verkrijgbaar bij de 
samensteller van het boek Piet 
Hamelink, 0114-313477 of per 
e-mail: pehamelink@zeelandnet.nl

70 JAAR BASILIEK EN TOCH NOG ZO VITAAL
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