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Kerstmis, Weihnachten, Noël, 
Christmas. We vieren het over de 
gehele wereld. Op televisie, radio 
en in de bladen kunnen we zien, 
horen en lezen wat we elkaar allemaal 
toewensen. Zalig Kerstfeest, de beste 
wensen etc. 
Ook wij als redactie van de Kerkkoerier 
willen u een zalig Kerstfeest wensen. 
In dit blad vindt u ongetwijfeld meer 
over Kerstmis. ’n Mooi gedicht, 
’n mooie tekening of artikel. Ook 
willen wij u attent maken op het 
schema voor de kerkdiensten met 
Kerstmis. Zo u ziet is er voor ieder 
wel een gelegenheid om alleen of 
samen met familie, vrienden, buren 
een kerstviering bij te wonen. Sta 
eens stil bij Kerstmis. Sta eens stil bij 
al die mensen, die o zo graag Kerstmis 
zouden willen vieren, maar door 
natuurrampen, oorlogen e.d. niet in 
de gelegenheid zijn om dit feest van 
de geboorte van Jezus te vieren. Veel 

kunnen wij hieraan niet veranderen, 
maar wel kunnen we deze mensen 
meenemen in onze gebeden. ZALIG 
KERSTMIS EN EEN GOED 2006!

De redactie

TEN GELEIDECOLOFONColofon
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

Foto 
gemaakt door Jaap Klok

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

Kopij binnen 2006
Pasen 24 februari
Zomer 19 mei
Herfst 1 september
Kerst 3 november

Kopij voor het volgende nummer 
inleveren 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. v.d. Walle, 
pastoraal werkster, 
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W. Poppe, marist, 
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e-mail: wapoppe@zeelandnet.nl

J. Reurs, marist
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e-mail: joop.reurs@zeelandnet.nl

W. Tobé, diaken, teamleider m.b.t. IPV en 
dekenaat Zeeland
(eerstaanspreekbare pastor voor Hulst)
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NHoe zou het toch komen, dat bijna 

de hele westelijke wereld midden in 
de winter een gigantisch feest viert? 
Van vele kanten probeert men het 
geloof in godsdiensten af te breken, 
maar de geboorte van Jezus kan men 
blijkbaar niet vergeten ondanks 
pogingen om deze verjaardag te 
verdoezelen met allerlei elementen. 
Het is in de ogen van sommigen 
wel vreemd, dat juist dan mensen 
naar de nachtmis stromen, soms 
wat onwennig door de kerk lopen, 
misschien wel wat meer praten, maar 
wel zeer eerbiedig in de kerkbanken 
of op de kerkstoelen blijven zitten; 
men luistert, men zingt mee met 
de oude kerstliederen, men laat 
zich vertederen bij de kribbe. Dit 
moment: kerstmis rond de kribbe 
schijnt men toch niet te kunnen 
missen, het blijft een onuitroeibaar 
zoeken naar de bron van alle leven, 
het heimwee naar Hem die we niet 
kunnen missen maar misschien toch 
ook het heimwee naar wat we diep in 
ons hart geloven. Gelukkig dat er nog 

kerken zijn! Gelukkig dat er toch nog 
priesters zijn, die de nachtmis of de 
ochtendmis of de plechtige hoogmis 
mogen opdragen. Beseffen we dan, 
dat het kerstmannetje maar lariekoek 
is, een verdwaalde sinterklaas, die 
van iets kostbaars een banaal feest 
maakt, waar lawaai, overdadig eten 
en drinken en cadeaus het wezenlijke 
van de kerstdagen moet verdringen?

Het heimwee naar kerstfeest, dat zo 
velen kennen, is de stem van iemand 
die van ons houdt, van iemand die 
steeds diep in ons hart verborgen 
blijft roepen: Komt allen tot mij . Die 
stem zal nooit verstommen ondanks 
de herrie, ondanks schetterende 
muziek, ondanks de onrust, ondanks 
het lijden. De uitnodiging blijft 
klinken, in volle en lege kerken, in 
de stilte van ons hart. En al durven 
velen het niet meer te zeggen, wij 
wensen u een Zalig Kerstfeest!

W. van Olffen
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Kandidaatstelling 
voor het IPV bestuur:
Om tot een evenredige bijdrage aan 
en invloed op de beleidsvorming te 
komen, heeft het IPV bestuur in de 
afgelopen algemene ledenvergadering 
(ALV) voorgesteld dat het in de 
toekomst wenselijk is dat iedere cluster 
in het IPV bestuur vertegenwoordigd 
is. In de komende ALV van januari 
2006 zal een voorstel ter stemming 
gebracht worden om de statuten 
zodanig te wijzigen dat in de 
toekomst iedere cluster (Midden, 
Noord, Oost, West en Zuid) door 
een (on)afhankelijke kandidaat in 
het IPV bestuur vertegenwoordigd 
wordt. Op het ogenblik nemen de 
clusters Noord en West nog niet deel 
aan het IPV bestuur. Mensen uit kring 
Noord en West die geïnteresseerd zijn 
kunnen dit kenbaar maken bij het 
bestuur van hun parochie.

Er is een goede start gemaakt met het 
opstellen van beleidsplannen:
Als eerste heeft de beleidscommissie 
Catechese een beleidsplan ontwikkeld 
voor hun werkterrein.
Andere beleidscommissies die zullen 
volgen zijn:
• Liturgie (januari 2006)
• Diaconie (april 2006)
• Gemeenschapsopbouw en  
 communicatie (2007)
• Beheer (2007)
De laatste twee beleidscommissies 
zullen in 2006 starten en in 2007 
hun beleidsplannen presenteren. 
Een belangrijke pijler voor hun 
werkzaamheden zal de defi nitieve 
beleidsnotitie “De komende tien 
jaar” zijn met de daarin voorgestelde 
bestuursvormen.

Beleidsplan Catechese:
De beleidsgroep Catechese bestaande 
uit de pastores Joop Reurs & Noëla 
Polet en vertegenwoordigers van de 
clusters hebben hun taak voortvarend, 
enthousiast en kundig aangepakt.
Allereerst werden de volgende punten 
geïnventariseerd:
• Uitganspunten met o.a. Beleidsnota 

Bisdom, afnemend aantal pasto-res, 
toenemende individuele geloofs-
belevenis, hoe jongeren te bereiken 
en geloofsgesprek te stimuleren.

• Overzicht huidig catechese aanbod: 
Aanbod en regionale spreiding 
en verdergaande verschuiving in 
de toekomst van uitvoering door 
pastores naar vrijwilligers.

• Aandachtspunten voor de toekomst 
met o.a. opzetten en onderhouden 
van betere contacten met jongeren, 
bevorderen van geloofsgesprek 
over levensvragen, Parochie als 
ontmoetingsplek en werving, 
vorming en toerusting vrijwilligers.

De beleidsgroep komt met het voorstel 
om gespreksavonden te organiseren 
voor ouders die van plan zijn een kindje 
te laten dopen. Er wordt gedacht aan 
drie geloofgespreksavonden waarin 
thema’s en levensvragen worden 
behandeld als Godsbeeld en Kerk, 
Gebed en Bijbel en Geloofsopvoeding. 
Deze gesprekken zullen regionaal 
gehouden worden onder leiding van 
hiertoe opgeleide vrijwilligers. Voor 
de parochies zal een belangrijke 
taak weggelegd zijn om ouders te 
informeren over de mogelijkheid om 
aan deze gespreksavonden deel te 
nemen. Begin volgend jaar zullen de 
pastores Joop Reurs en Noëla Polet 
een begin maken met het opleiden 
van vrijwilligers, die dan in september 
2006 onder hun begeleiding van 
start kunnen gaan. Geïnteresseerden 
kunnen zich opgeven bij beide 
pastores.

De feestdagen staan voor de deur: 
Het pastoresteam en vele vrijwilligers 
zullen weer hun uiterste best doen om 
voor mooie vieringen zorg te dragen in 
de hele regio. Het nieuwe liturgische 
jaar begint met de Advent en vindt 
zijn hoogtepunt in het Kerstfeest 
om vervolgens over te gaan in het 
Nieuwsjaars- en Drie Koningenfeest. 
Het IPV bestuur hoopt dat deze 
vieringen en de diverse zang- en 
kooruitvoeringen voor vele momen-
ten van bezinning, genoegen en 
inspiratie zullen zorgen. Namens het 
gehele IPV bestuur en Pastoresteam 
wens ik u alvast een “Zalig Kerstfeest” 
en een “Voorspoedig Nieuwjaar” toe.

O. Berbée

NIEUWS VAN HET IPV BESTUUR KERSTMIS

Nu Kerstmis in het land is
en de natuur zo stil
wil dit feest ons weer zeggen 
dat alles groeien wil.

Bomen, bloemen, heesters
verborgen in de kou
maar ook heel diep van binnen
die stem “ik hou van jou”.

Te midden van de winter
in ‘t zwijgen van de nacht
herleefde weer Gods liefde
door mensen zo veracht. 

Ondanks het vechten, brallen
ondanks geweld, verraad 
zal steeds dit licht weer komen
tot alle haat vergaat.

W. van Olffen

WIE WIL 
NAAR ROME?

GeeVer heeft een man ontmoet 
die een vurige droomwens heeft. 
‘Een keer naar Rome, naar de paus 
en de St. Pieter!’ Wie gaat naar 
Rome en wil deze man met een 
lichte verstandelijke beperking 
meenemen en begeleiden? Maar 
misschien zijn er meer mensen in 
Zeeland die graag een midweek 
naar Rome willen. Mensen die niet 
zonder begeleiding kunnen reizen. 
Bij voldoende belangstelling kan 
GeeVer helpen om deze reis te 
organiseren. Elke hulp om deze 
Rome-wens in vervulling te kunnen 
laten gaan is welkom!                    

Informatie en contact via Stichting 
GeeVer, 0113-246370 of e-mail: 
steglich@pkn.nl

Lees meer over geestelijke 
verzorging voor mensen met een 
verstandelijke beperking in Zeeland 
op WWW.geever.nl 
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Januari is de tijd van de balans 
opmaken. Winkels en bedrijven 
bekijken al dan niet via computer wat 
er nog aan voorraad is, wat het allemaal 
waard is, wat er gewonnen en verloren 
is en ten slotte komen daar cijfers 
uit. Dat kan soms meevallen, maar er 
zijn ook tegenvallers. De kerken en 
de geloofsgemeenschappen zijn geen 
commerciële bedrijven waar winst of 
verlies gemaakt dient te worden. Ze 
zijn beter te vergelijken met een gezin, 
waarin inkomsten en uitgaven zijn. En 
deze moeten met elkaar in evenwicht 
zijn. 

In de maand januari houden de 
gezamenlijke kerken van Nederland 
de jaarlijkse actie Kerkbalans onder 
de titel: “Een kerk is heel wat waard 
en daar geef je voor”. Onze parochies 
kunnen de geldmiddelen niet missen 
om het parochieleven zo goed mogelijk 
waar te maken. Daarvoor is weliswaar 
niet altijd een kerkgebouw nodig, 
maar slechts weinigen kunnen zich een 
parochie voorstellen zonder het huidige 
gebouw en dat kost geld; de fi nanciële 
voorzieningen voor de pastorale arbeid 
van de beroepskrachten moeten in 
orde zijn. Om wie gaat het eigenlijk? 
Maar heel belangrijk is vooral, dat er 
geldmiddelen beschikbaar zijn om 
de gemeenschap levendig te houden: 
voorbereidingen van vieringen voor 
Eerste Communie en Vormsel, de 
catecheseavonden voor het Doopsel 
en wat er nodig is om de vieringen 
te houden, de aankleding van onze 
kerkgebouwen en wat nodig is voor 
de diensten en het gebruikelijke 
onderhoud, het vormen en toerusten 
middels de Pastorale School van 
vrouwen en mannen, die naar de 
toekomst toe een steeds grotere plaats 
zullen innemen om de parochie te 
dragen. 

Ook de begeleiding van a.s. 
bruidsparen hebben de aandacht, de 
extra vieringen rond de feestdagen, 
die met name de scholen vragen en de 
ouderengroepen, de Zonnebloem en 
nog andere verenigingen; op sommige 
plaatsen hebben we tienergroepen 

of een jongerenkoor; en ook de 
volwassen koren maken kosten om 
de vergoedingen te betalen en nieuwe 
muziek aan te schaffen voor de 
liturgie. Denk ook aan de zorg voor 
de wekelijkse zondagsvieringen op 
zaterdag en zondag en aan al datgene 
wat er komt kijken wanneer we één 
van de parochianen uitgeleide doen 
bij overlijden. Dan blijkt dat we als 
geloofsgemeenschap heel wat kunnen 
betekenen voor elkaar. Ook de kerk 
moet zakelijk zijn Soms zullen de 
gewaden van voorgangers en/of 
misdienaars voor de liturgie hersteld 
of vervangen moeten worden. Niet 
onbelangrijk is ook de beschikbaarheid 
van apparatuur om brochures, 
informatiepapieren, boekjes, agenda’s 
en verslagen voor vergaderingen te 
maken. Al dit soort zaken - en er 
zijn nog vele andere te bedenken 
- worden zoveel mogelijk met een 
minimum aan kosten en vooral met 
inzet van vrijwillig/st/ers gedaan. Een 
kerk-(gebouw) is heel wat waard, 
maar een kerk-(geloofsgemeenschap) 
is dat niet minder. En voor beide 
moet geld beschikbaar zijn. Wanneer 
werkelijk door iedere alleenstaande 
of door ieder die al dan niet samen 
met kinderen een eenheid vormen 
gemiddeld €100,- per jaar aan de 
geloofsgemeenschap overmaken via 
de actie kerkbalans, dan is er een 
gezonde basis, waarop te rekenen valt. 
Er is geen kerkgemeenschap en geen 
parochie die zich nog buitenissige 
uitgaven kan veroorloven, tenzij men 
daarvoor gespaard heeft en er goede 
reden voor is. Voor een goede toekomst 
van de kerk: “daar geef je voor” ook 
al zal die kerk er steeds weer anders 
gaan uitzien met andere mensen en 
met andere wensen. De mensen zijn 
nodig om er vorm aan te geven; het 
geld is nodig om aan die mensen vorm 
en toerusting te geven, zodat de hele 
geloofsgemeenschap ermee gebaat is. 
“Een kerk is heel wat waard en daar 
geef je voor.” Laat het merken aan 
de parochie, laat het merken aan je 
medemens. 

diaken Wim Tobé

EEN KERK IS HEEL WAT WAARD 
EN DAAR GEEF JE VOOR

HET VERHAAL VAN 
MIJN SABBATTIJD OF... 
HOE EEN DUBBELTJE 

ROLLEN KAN

In september 2003 begon voor mij, 
na 5 volle jaren pastoraat in Oost-
Zeeuws-Vlaanderen een sabbattijd 
van 3 maanden, een tijd om terug 
te zien en vooruit te denken. Naar 
het voorbeeld van Koen Jordens, de 
toenmalige dekenaal coördinator, 
spreidde ik die vrije dagen over de 
maanden van één academisch jaar 
en trok naar Nijmegen om daar een 
jeugddroom te verwezenlijken: een 
Masters in Spiritualiteit te behalen. 
De Paters Maristen van Weurt 
boden mij royaal logies aan. 
 
Het was voor mij een echt 
avontuur, want sedert 1998 had 
ik geen systematische studie 
meer ondernomen en ik kende 
de universiteit van Nijmegen 
helemaal niet. Ik begon dus 
met moed aan een lange reeks 
wekelijkse autoritten van Hulst 
(van maandagavond of dinsdag-
morgen tot donderdagmorgen of 
- middag) naar Nijmegen heen en 
terug.
 
De tentamens lukten goed, maar... 
niemand kon voorzien dat er plots 
een kink in de kabel zou komen: 
op 26 januari 2004 had ik - zoals 
de meeste vrouwen in de regio 
- een borstonderzoek ondergaan. 
Eerst dacht ik niet mee te doen: 
het is overbodig, dacht ik, want 
het was de vorige keer toch ook 
in orde! Tenslotte wist ik mijzelf 
toch te overtuigen om maar weer 
mee te doen met het onderzoek, 
al was het om de statistieken van 
de gezondheidszorg in Zeeuws-
Vlaanderen aan te vullen! En zo 
vernam ik op 5 febr. 2004 tot mijn 
allergrootste verbazing dat er een 
bijkomend onderzoek nodig was, 
dat leidde tot een kleine operatie in 
ziekenhuis De Honte op 7 maart 
2004. Tenslotte moest ik in het 
universitair ziekenhuis te Gent een 
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ernstige ingreep ondergaan op 13 
april 2004. Op 20 april verliet ik het 
ziekenhuis richting Brugge. Daar 
zouden mij een reeks bijkomende 
bestralingen gegeven worden. 
Bovendien kon ik er in een huis 
van de Societeit van Maria logeren. 
Ik denk niet dat ik het anders had 
overleefd! 
 
Ik keerde pas naar Hulst terug om 
voorzichtig weer te wennen aan mijn 
werk- en leefritme in oktober 2004, 
want de 14e begon ik weer met het 
geven van de cursus in de Pastorale 
school te Goes en zo rolde ik stilaan 
terug in het werk. 
 
Tijdens mijn ziekteperiode slaagde ik 
er in nog de tentamens van het 1e deel 
van het 2e semester af te werken. En 
zo kon ik nu - met onderbreking van 
1 jaar weliswaar (!) - mijn sabbattijd 
afmaken. Ik zat dus op 1 februari 
2005 weer op de schoolbanken in 
Nijmegen. Het werd een drukke 

tijd, maar alles verliep naar wens. 
En zo heb ik een zeer verrijkende 
ervaring mogen meemaken: ik werd 
geschoold in de wereldspiritualiteiten 
door zeer deskundige docenten en 
werd ook methodisch voldoende 
bijgewerkt. Bij de paters Maristen 
mocht ik geestelijk herbronnen en 
ik heb genoten van hun vriendschap 
en gastvrijheid. 
Ik kom uit deze toch wel vreemde 
sabbattijd weer een beetje anders 
dan verwacht, meer dan ooit gericht 
op het essentiële, want de tijd is 
kort en een mens is nooit zeker van 
de dag van morgen. Maar ik ben 
ook vol hoop dat deze studie en 
mijn eigen verlangen naar gebed en 
verkondiging in de toekomst nog 
meer vorm mag vinden in voldoende 
verdiepend werk. Naast het gewone 
parochiewerk zal dat ook zijn 
retraitewerk en verdere studie, want 
ik hoop nog een eindverhandeling 
voor het behalen van de Masters in 
Spiritualiteit te kunnen schrijven 

over woestijnmoeders, vrouwen 
in de woestijn ten tijde van de 
Woestijnvaders (3-4e eeuw). Zo 
hoop ik voedsel te vinden voor de vele 
moderne woestijnen, waarin mensen 
leven en sterven. Pas als dat werkstuk 
klaar is, is mijn sabbat-tijd echt af 
en bekroond met een Masters in 
Spiritualiteit van de Radboud-Univ. 
Nijmegen. Dat is dan misschien wel 
een pluimpje op de hoed, maar het 
is vooral een reden om de Heer te 
danken, die mij de mogelijkheid 
gaf dit werk ondanks alle perikelen 
toch tot een goed einde te brengen. 
En ik hoop van harte dat de gedane 
moeite mijn medemensen ten goede 
mag komen.

Ik wil graag allen danken, die deze 
studie mee mogelijk maakten.
 
Hulst, 20 okt. 2005
Pastor N.J. Polet 

KERSTVERTELLING

Maria die in verwachting is weet dat ze 

al heel gauw een kindje zal krijgen. 

Voor het zover is, moet ze samen met 

Jozef nog een verre reis maken.

Het is geen vakantiereis. 

Ze moeten naar Bethlehem toe voor 

een volkstelling. De keizer wil weten 

hoeveel mensen er in het land wonen.

Daarom moet iedereen zich melden in 

de plaats waar zijn familie vandaan komt. 

Als ze in Bethlehem aankomen, gaan ze 

op zoek naar een plekje om te slapen.

Maar alle herbergen zitten al vol. 

Nergens is meer een slaapplaats te vinden. 

Ja toch, ergens in een oude stal.

Daar wordt in de nacht het kindje geboren.

Jezus, een heel bijzonder kind.

KINDERRUBRIEK
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Wie vanuit Vogelwaarde of Terhole 
naar Hulst rijdt, ziet dat het zicht 
op “De Blaauwe Hoeve” ingrijpend 
veranderd is. De nieuwe woontorens 
bepalen de ‘sky-line’ van de 
Zandstraat en de Truffi noweg. De 
bouwwerkzaamheden zijn nog niet 
klaar. Als u dit leest zal er waarschijnlijk 
al gestart zijn met de volgende fase en 
is de sloop van het oude C-gebouw aan 
de gang. Mocht dat nog niet zo zijn, 

dan zal het niet lang duren voordat 
met dit werk wordt begonnen. Deze 
nieuwe fase van de bouw heeft ook 
grote gevolgen voor onze kapel, want 
die kapel komt als het ware midden 
in een ‘bouwput’ te staan. De kapel 
gaat dicht en we houden er rekening 
mee dat dit voor een lange periode 
zal zijn. (een periode van anderhalf 
jaar is denkbaar!) Uiteraard heeft 
dat ingrijpende gevolgen voor alle 

vieringen en diensten gedurende het 
jaar. We zullen niet alles door kunnen 
laten gaan. Dat is jammer, maar we 
hebben goede vooruitzichten! De 
directie van ons huis heeft zich hard 
gemaakt om de kapel te behouden 
en dankzij de inspanningen van vele 
mensen zal onze kapel straks, letterlijk 
en hopelijk ook fi guurlijk, als het ware 
de hoeksteen van de nieuwbouw zijn. 
Gedurende de tijd dat we niet over de 

NIEUWS ROND DE KAPEL VAN “DE BLAAUWE HOEVE”

Vrijdagavond 28 oktober ’05 hebben 
we het vijfjarig bestaan gevierd van de 
werkgroep rouwverwerking in Hulst. 
We werden in De Lieve ontvangen 
met koffi e en zelfgemaakte cake, 
appeltaart e.d.

Na een hartelijk welkom door pastor 
N. Polet was er een powerpoint 
voorstelling waarin veel mooie 
gedichten te beluisteren waren en 

mensen die aan de Rouwverwerking 
hebben  deelgenomen, stukjes uit 
hun dagboek hebben voorgelezen. 
Het geheel was zeer indrukwekkend.
De pauze was er voor een tweede 
kopje koffi e en wat gepraat over en 
weer met bekenden  en mensen die 
in je nabijheid zaten en toch ook aan 
derden hun verhaal kwijt wilden. De 
meesten hadden een groot verdriet te 
verwerken gehad en konden dankzij 
de Rouwverwerkings-middagen en 
–avonden er nu ook met anderen 
over praten. Niemand die zegt: “Het 
is nu al zoveel maanden geleden; het 
wordt tijd dat je aan andere dingen 
begint te denken”. Nee  iedereen 

had een luisterend oor. Kortom 
het was een aangename avond. Na 
de pauze kwam Ad zijn verhaal 
vertellen. Leuke anekdotes over zijn 
werk als begeleider van geestelijk 
en lichamelijk gehandicapten. Het 
verhaal van de goedlachse, op het 
kermispaard zittende gelukkige 
mongool van zo’n 50 jaar, zal ik 
niet makkelijk vergeten. Inderdaad 
het is een kleine moeite om iemand 
vriendelijk en goedlachs tegemoet te 
komen en misschien bereik je dat die 
ander ook weer een beetje vreugde in 
zijn leven zal kennen.

Ja, na het verlies van een dierbare 
ziet je wereld eruit als een zwarte 
kolenkit, je kijkt in een donker gat en 
je ziet niet meer wat er in je omgeving 
omgaat of wie je probeert te helpen. 
Jij hebt verdriet en de hele wereld kan 
daar niets aan veranderen. Totdat er 
een komt die tot je doordringt en een 
bloemetje zet in jouw kolenkit. Je 
merkt dat er meer is dan alleen jouw 
verdriet. Er is nog een wereld waarin 
jij mag en moet leven, die jou nodig 
heeft. Degene die je verloren hebt 
komt niet terug, maar hij of zij zal het 
wel van een andere plaats waarderen, 
dat je de draad weer op kunt pakken 
en verder wilt met jouw leven. 
Hierna was er nog een gezellig 
samenzijn onder het genot van een 

drankje en niet te vergeten een lekker 
hapje. 

De Werkgroep Rouwverwerking doet 
goed werk. Ik heb er aan deelgenomen 
na het overlijden van mijn man. Ik 
stond er ook wat sceptisch tegenover, 
maar achteraf ben ik blij dat ik het 
gedaan heb. Het heeft mij weer moed 
en kracht gegeven om door te gaan 
en je mag en kunt weer lachen en 
genieten van het leven. 

Liesbeth Verboven  

Alles waar je echt van houdt
Zal je warmte blijven geven
Ook al is het niet gebleven
Of geworden wat je wilde
Het blijft altijd een deel van jou
En een stukje van je leven.

Afscheid nemen is met zachte 
vingers wat voorbij is dichtdoen en 

verpakken in goede gedachten
ter herinnering.

VERDRIET VERDWIJNT NIET 
ALS SNEEUW VOOR DE ZON, 
MAAR JE KUNT HET BETER 

EEN PLAATS GEVEN
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kapel kunnen beschikken, hebben we 
de volgende afspraken gemaakt:

Zondagviering
De zondagviering zal plaatsvinden 
in het restaurant: elke zondag om 
10.30 uur. Eventueel zijn onze 
vrijwillig(st)ers bereid om cliënten te 
halen en te brengen. 

Weekviering
We streven ernaar dat er elke woensdag 
om 11.00 uur een viering is in de 
kapel. We zoeken naar een ruimte om 
deze viering ook in de komende tijd 
door te kunnen laten gaan.

Dopen
Voor medewerk(st)ers van “De 
Blaauwe Hoeve” bestond er de 
mogelijkheid om hun kindje in de 
kapel te laten dopen. Vanwege de 
onzekerheid rond het beschikbaar zijn 
van de kapel zijn er in 2005 slechts 
enkele dopen in onze kapel geweest. 
Vanaf 1 januari 2006 zullen er geen 
doopvieringen meer in de kapel 
plaatsvinden. Enerzijds omdat de 
kapel niet beschikbaar is, anderzijds 
ook omdat doopvieringen eigenlijk 
in de geloofsgemeenschappen 
thuishoren. We zullen onze 
medewerk(st)ers dus stimuleren aan 
te sluiten bij de doopvieringen in de 
regio.

Uitvaarten
Veel mensen uit de regio kennen 
onze kapel van uitvaarten. Aangezien 
we toch jaarlijks rond de zestig 
uitvaarten in onze kapel hebben, 
zijn vele mensen al eens in de kapel 
geweest om afscheid te nemen van 
vader of moeder, een familielid, 
vriend of buurtgenoot. Het is heel 
waardevol dat wij de ruimte hebben 
om afscheid te kunnen nemen van 
onze bewoners/cliënten. Hoewel 
families ook wel terug gaan naar de 
parochiekerk voor de uitvaart, zien zij 
de kapel toch vaak als een goede plek 
voor het afscheid. Zeker als mensen al 
langer in “De Blaauwe Hoeve” zitten, 
is dat immers hun ‘thuis’ geworden. 
Nu komt er een lange periode aan 
waarin we niet over de kapel kunnen 
beschikken om afscheid te nemen 
van dierbare overledenen. Zelfs als 
de kapel wel beschikbaar is, is de 
situatie rond de kapel niet passend: 
geluidsoverlast, nauwelijks bereikbaar, 
parkeerproblemen. Het is belangrijk 
om tot een goede oplossing te 
komen. Uiteraard maken de naasten 
van de overledene zelf kenbaar 
hoe en waar zij afscheid willen 
nemen. We verwachten dat heel wat 
uitvaarten plaats zullen hebben in de 
parochiekerken. 

Met het pastoresteam van onze regio 

hebben we goede afspraken gemaakt. 
Zowel vanuit de dienst geestelijke 
verzorging van “De Blaauwe Hoeve” 
als vanuit het pastoresteam is er 
de bereidheid om voor te gaan in 
uitvaarten in de parochiekerken. Zo 
staan wij gezamenlijk in voor een 
goede verzorging van uitvaarten van 
onze cliënten. Indien de uitvaart 
in de parochiekerk van Clinge, 
Hulst of St. Jansteen is kan er ook 
een beroep worden gedaan op ons 
Blaauwe Hoeve-koor. Zo ont-lasten 
we de plaatselijke koren èn zorgen we 
ervoor dat ons Blaauwe Hoeve-koor 
in deze bouwperiode actief blijft. 
Het maken van afspraken voor dag, 
uur, plaats van de uitvaart verloopt 
via de uitvaartverzorgers. Zij kennen 
de weg om alles goed te regelen. Wij 
zijn de collega’s van het pastoresteam 
dankbaar voor hun medewerking en 
zijn de parochies erkentelijk voor de 
gastvrijheid die wij in hun kerken 
mogen ondervinden. Natuurlijk zijn 
wij ook alle vrijwillig(st)ers in de 
parochies dankbaar voor hun inzet 
bij dit extra werk!

Dienst geestelijke verzorging 
“De Blaauwe Hoeve”
J. de Bruijn, 
assistent geestelijk verzorger
K. van Geloof, 
geestelijk verzorger

Zoals bekend is zijn wij ongeveer 2 
jaar geleden gestart met een actie om 
onze glas-in-lood ramen door middel 
van voorzetbeglazing te beschermen. 
Wij hebben toen de diverse families, 
die in het verleden de mooie glas in 
lood ramen hebben geschonken, 
benaderd met de vraag of zij een 
fi nanciële donatie wilden doen.  Het 
resultaat is dat er door een aantal 
families reeds een behoorlijk bedrag 
bijeen is gebracht. Ook zijn er nog 
een aantal toezeggingen gedaan. Tot 
nu toe is er echter nog niets aan de 
ramen gedaan. De reden daarvan 
is, dat bij navraag bij de Rijksdienst 

Monumentenzorg gebleken is dat, in 
tegenstelling tot eerdere informatie, 
het plaatsen van voorzetramen in ons 
geval toch subsidiabel blijkt te zijn. 

Dit betekent dat we met het geld, dat 
we tot nu toe tot onze beschikking 
hebben, veel meer kunnen uitvoeren 
dan wat we in eerste instantie dachten. 
Op dit moment zijn we bezig om 
te proberen of dit werk binnen het 
huidige meerjarenplan kan worden 
uitgevoerd. Als dit i.v.m. de subsidie- 
toekenning niet kan zullen wij 
moeten wachten tot 2007; dan is 
n.l. het meerjaren onderhoudsplan 

afgelopen en is er weer subsidiegeld 
voor ons beschikbaar. 

Wij zijn van mening dat we de 
mogelijkheid om deze subsidie te 
krijgen niet moeten laten liggen. 
Onze actie wordt dan ook voortgezet. 
Misschien kunnen we tegen die tijd 
wel genoeg geld bij elkaar hebben 
om het project in een keer te laten 
uitvoeren.

Dus u ziet wel, ondanks de stilte 
wordt er toch aan de ramen gewerkt.

Stichting Behoudt Catharinakerk

ACTIE BESCHERMING GLAS-IN-LOOD RAMEN

Hengstdijk
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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

Terhole

Helaas, het is overal de trend… waar 
haal je vrijwilligers vandaan om een 
organisatie draaiende te houden? Je 
ziet overal dat het steeds moeilijker 
wordt om mensen “warm” te maken 
om een bestuursfunctie te gaan 
uitoefenen. Is het niet bij de voetbal 
of de tennis dan is het wel… in de 
kerk.

Want ja, dat is voor velen toch weer 
dat grote onbekende, dat toch wel 
ongrijpbare, en dan is het al snel 
van “eh nou nee, dat lijkt me niets 
voor mij” of  “nee, nu geen tijd, 
misschien volgend jaar wel. Vraag 
het dan nog maar eens” Om een jaar 
later hetzelfde te horen. Kortom: 
het is niet makkelijk om mensen 
bereid te vinden om in een bestuur 

te stappen, maar zonder bestuur 
geen parochiële organisatie. Ik ben 
dan ook heel blij dat wij binnen de 
kleine kern die Terhole is, toch weer 
een groep mensen bereid hebben 
gevonden om de bestuurstaken van 
het huidige bestuur over te nemen. 
Op het moment dat ik dit stuk schrijf 
ligt het voorstel tot benoeming bij 
onze bisschop en hopen wij op korte 
termijn een positief besluit te mogen 
ontvangen, zodat het voortbestaan 
van de parochie op bestuurlijk vlak 
weer een stuk zekerheid geeft. 

Als het nieuwe bestuur door de 
bisschop benoemd is komen we daar 
in de Kerkkoerier uiteraard op terug.

Arthur Smits, Vice-voorzitter

EEN NIEUW JAAR IN AANTOCHT, 
EEN NIEUW BESTUUR?

Kloosterzande

NIEUWS VAN 
CARITAS TER DUINEN

Vele jaren achtereen heeft het 
Caritas-bestuur rond de Kerstdagen 
parochianen verblijd met een 
kerststukje. Hierbij had het bestuur 
steeds steun van enkele vrijwilligers.
In samenspraak met het Kerk-
bestuur is besloten om dit jaar 
hiermee te stoppen. We bedanken 
alle vrijwilligers voor het vele werk 
dat elk jaar hiervoor is verzet.

Vorig jaar is het Caritas-bestuur 
begonnen met een nieuwe actie, nl. 
Het uitdelen van Kerstpakketten bij 
mensen waarvan Caritas denkt dat 
die hierdoor ook een fi jn Kerstfeest 
kunnen vieren. Ook dit jaar willen 
we deze Kerstpakketten-actie weer 
organiseren. Hiervoor hebben 
we natuurlijk de hulp van onze 
parochianen nodig. Zonder deze 
hulp kunnen we geen pakketten 
samenstellen. In het weekend van 
3 - 4 dec. starten we deze actie met 
het afroepen in onze kerk en tevens 
ligt er dan een brief met spelregels 
achter in de Martinuskerk. 

Inleveren goederen: weekend 10 - 
11 en 17 - 18 dec. Tijdens de dienst 
en vrijdag 9 en 16 dec. van 18.30 
- 19.30 uur in de kerk. Als U een 
adres weet waar een Kerstpakket erg 
welkom zal zijn, graag een briefje 
deponeren in de doos die staat bij de 
zij-ingang van de kerk of telefonisch 
doorgeven aan een van onderstaande 
telefoonnummers. 0114 - 682609, 
0114 - 682091, 0114 - 681114

Wij hopen op uw medewerking, 
zodat deze actie een succes zal 
worden.

Namens het Caritas-bestuur
Ter Duinen.

OVER DE BEGRAAFPLAATS VAN LAMSWAARDE
Bij een bezoek aan een begraafplaats 
komen natuurlijk een aantal 
herinneringen boven, bij het lezen van 
diverse namen en datums van overlijden. 
Als je eigen leeftijd, ook al wat hoger 
is, speelt bovengenoemde feit nog een 
grotere rol. Zo werd ik telkens herinnerd, 
bij een rondgang over de begraafplaats, 
aan een tragisch gebeuren uit mijn 
(onze) jeugd. Namelijk een geval van 
verdrinking waarbij ik en een aantal van 
mijn leeftijdgenoten betrokken waren. 
De persoon die hierbij op zeer jeugdige 
leeftijd het leven liet was George 
Fruijtier, geboren op 9 december 1930, 
gestorven op 18 mei 1944. De tand des 
tijds had duidelijk sporen nagelaten 
op zijn grafzerk. In het afgelopen jaar 
is het plan opgevat om tezamen met 
nog overgebleven leeftijdsgenoten, die 
toen betrokken waren bij het droevige 
gebeuren, het graf te renoveren. Na 
samenspraak en overleg heeft de 
renovatie plaatsgevonden verleden jaar 
voor 1 November. Hierbij kwamen 
spade, cement en waterpas aan de orde, 

met een goed resultaat. Vijf mensen 
(zie onderstaande namen) hebben zich 
hiervoor ingespannen. Ik wil nog even 
stilstaan bij de  persoon, die ons door 
dat ongeval is ontvallen. Hij was voor 
mij een aangename schoolkameraad, en 
had onder andere, sportieve kwaliteiten 
(lees voetbal). Indien hij in deze 
tijd geleefd had, was een topsporter 
zeker geen denkbeeld geweest Hij 
was een durfal, wat hem noodlottig is 
geworden. Voor jonge mensen die dit 
misschien lezen wil ik erop wijzen dat 
dit noodlottig ongeval is gebeurd in een 
tijd dat zwemlessen en zwembad nog 
niet bestonden. De mensen die hieraan 
hebben gewerkt worden met dezelfde 
voornaam aangesproken, toeval? Theo 
Leenknegt, Theo van Driessche, Theo 
Herrewegh, Theo Kindt en Arnold 
van Leemput (de beheerder van de 
begraafplaats).

Theo Kindt.
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Voor een stukje in de kerkkoerier 
laten we de gedachten eens over 
de afgelopen periode gaan. Het 
opvallende is dat er naar onze 
bescheiden mening in de parochie 
de laatste tijd erg veel is geschoven/
geruild door groeperingen (zangkoor/
gezinsmissen) en individuele personen 
(lectoren/misdienaars/kosters) om de 
zondagsmis geen geweld aan te doen. 
Een goede communicatie is hierbij 
geboden en na geen wanklank te 
hebben gehoord zal alles wel prima zijn 
geregeld onderling. Het kerkbestuur 
vindt dit overigens een goede 
ontwikkeling. Een andere zaak die 
ons opviel was de vele zieken onder de 
begraafplaatsverzorgers. Zou dat zo’n 
ongezond baantje zijn? Gelukkig zijn 
de ziekten te divers om deze gedachte 
te doen staven en wij wensen Frans, 
Bert en George een spoedig herstel 
toe. Om bij het kerkhof te blijven, 
de actie van de Theo’s en Arnold 
maar dat vindt u elders in dit blad, 
zowaar toch een vermelding waard 
en namens het kerkbestuur alsook 
de parochie, heren bedankt! Verder 
zullen u nog tal van zaken in onze 
parochie zijn opgevallen, die buiten 
ons gezichtsveld/gedachten vielen. 
We gaan, zonder iemand verder te 
kort te doen, maar verder met zaken 
die spelen of hebben gespeeld in het 
kerkbestuur. We zetten ze voor u even 
op een rijtje;
• Open monumentendag en tweede 

kermis en daarbij de openstelling 
van onze kerk.

• Samen met de parochies 
Kloosterzande en Terhole een 
gesprek met het IPV-bestuur.

• Nota komende 10 jaar.
• Een bezoek aan het bisdom/ De 

restauratie/Fondsenwerving.

Onze kerk was tijdens de open 
monumentendag en de tweede 

kermis na het H. Lof open, om u te 
informeren wat onze kerk allemaal in 
zich heeft. De opkomst was magertjes, 
vooral ook mensen uit eigen parochie 
lieten het afweten, toch jammer, 
want onze kerk houdt veel verborgen 
en daar zouden wij u graag van op de 
hoogte brengen. Misschien mogen we 
u een volgende keer begroeten, want 
een kerk met een schat aan cultureel 
erfgoed is het bezichtigen meer dan 
waard.

Ons jaarlijks gesprek met het IPV-
bestuur, samen met de parochies 
Kloosterzande en Terhole.
Samenwerken is niet eenvoudig,  
vooral ook omdat iedere parochie zijn 
eigen identiteit heeft en wil behouden. 
Communicatie is het sleutelwoord 
om de samenwerking binnen onze 
regio uit te bouwen en natuurlijk is 
ook de wil van onschatbare waarde.

Op maandag 12 september jl. zijn 
we naar de presentatie van de nota 
“de komende 10 jaar” geweest. Dit 
werd gepresenteerd door Deken P. v 
Hecke en pastoraal werkster Mirjam 
Smits. Zowaar geen kleinigheid. 
De wereld verandert en het geloof  
verandert mee, ingegeven door het 
tekort aan pastores, afnemende 
fi nanciële middelen en misschien 
nog het belangrijkste afnemend 
aantal gelovigen of moeten we zeggen 
dat mensen anders gaan geloven. De 
kerk zal hierop een antwoord moeten 
geven wat niet gemakkelijk zal zijn. 
De samenwerking van de parochies 
Kloosterzande, Lamswaarde en 
Terhole (de zgn. Cluster Noord) zet in 
op aanhalen van de banden onderling 
en van hieruit de samenwerking 
uitbouwen in de vorm van 
geleidelijkheid. Zo gaat het vanonder 
af gevoed worden en wij denken dat 
dit beter zal werken. 14 november a.s. 

mogen de parochies hun zegje doen 
dus volgende keer zullen we er zeker 
op terugkomen.

Dan zijn we vrijdag 28 oktober naar 
het bisdom geweest, natuurlijk in het 
kader van de aankomende restauratie. 
Wij hebben daar fi nancieel advies 
ingewonnen. We kregen verder de 
opdracht om met fondsenwerving te 
starten en men verwacht in november 
dat de aannemer met de prijs voor de 
restauratie zal komen, daarna kunnen 
we de voorbereiding naar restauratie 
afronden met als eindpunt het geven 
van de opdracht. Ook hebben we 
een rondgang gehad in het pas 
gerestaureerde Bisschopshuis, de 
moeite waard, praktisch opgeknapt  
zonder overdreven luxe. Er is goede 
hoop dat dit jaar nog de stelling 
rond de kerk staat, de helft van de 
te verkrijgen subsidie is ondertussen 
beschikt, de gemeente heeft zwart 
op wit zijn bijdrage bevestigd, 
de parochie zal een zelfde bedrag 
bijleggen en de rest zal elders vandaan 
dienen te komen; de opdracht voor de 
fondsenwerving. De voorbereidingen 
zijn in volle gang en als u dit stukje 
onder ogen krijgt zullen de eerste 
tekenen van fondsenwerving vast en 
zeker zichtbaar zijn. 

De gedachten over de afgelopen 
periode en naar de komende periode, 
communicatie zal zeker een grote 
rol spelen, maar doet het dat niet 
altijd? Willen we wel communiceren! 
Namens het kerkbestuur een prettige 
kerst en een gelukkig nieuwjaar 
gewenst.

Het kerkbestuur H. Cornelius 
te Lamswaarde.

COMMUNICATIE

Lamswaarde
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Nieuwe aanwinst
Sinds kort hebben wij ons 
kerkinterieur kunnen verrijken 
met een bijzonder kunstwerk. Het 
is een prachtig relief voorstellende 
Het Laatste Avondmaal en is van de 
hand van de bekende kunstenaar N. 
Steenbeek. Het geheel is uitgevoerd 
in gegoten brons en heeft in de loop 
van de jaren een prachtig patine 
gekregen. Vermeldenswaard is tevens 
dat dit kunstwerk jarenlang het altaar 
in de voormalige kerk van Ossenisse 
heeft opgesierd. Door het een centrale 
plaats te geven in onze parochiekerk, 
midden voor de altaartafel, kunnen  
we weer genieten  van deze unieke 
voorstelling.

Renovatie begraafplaats
Het afgelopen jaar is er op onze 
begraafplaats hard gewerkt. Daar 
waar familie heeft aangegeven  
grafrechten niet te verlengen, zijn een 
aantal grafzerken verwijderd. Te hoge 
beplanting is tot redelijke hoogte 
teruggesnoeid. Op het z.g.n. oude 
kerkhof is een groot  vak ingericht als 

nieuwe begraafplaats. Brede betonnen 
banden om de gedenkstenen stevig 
te kunnen plaatsen zijn  inmiddels 
aangebracht. Ook een deel van de 
tegelpaden is opnieuw bestraat en 
verbreed. De  zerken van de graven 
van onze oud pastoors en priesters 
hebben een fl inke opknapbeurt 
gehad. 

Ook zijn er plannen om naast het 
gedeelte waar plaats is voor de 
bijzetting van urnen, een z.g.n. 
strooiveldje in te richten. Dit zal in 
het voorjaar van 2006 gerealiseerd 
zijn. Al het onkruid is op vakkundige 
wijze verwijderd en het geheel ziet er 
keurig uit. Een groot compliment aan 
alle vrijwilligers die de begraafplaats 
onderhouden is zeker op zijn plaats.

Tot slot nog een vriendelijk verzoek. 
Er zijn op onze begraafplaats een 
aantal, meestal wat oudere, grafzerken, 
die verzakt zijn of scheef staan. Om 
het aanzien van de begraafplaats nog 
te verbeteren, zouden wij de familie 
van degenen die daar begraven zijn 

zeer erkentelijk zijn als ze hieraan iets 
willen doen. Bij voorbaat onze dank. 

Open monumentendag 
11 september j.l.
De open monumentendag is een 
groot succes geworden. Maar liefst 
98 personen hebben op die dag 
onze Martinuskerk bezocht. Grote 
belangstelling was er voor de ten 
toongestelde liturgische voorwerpen, 
zoals kandelaars, monstransen, kelken, 
altaargewaden, kazuifels enz. Van de 
mogelijkheid de toren te beklimmen 
werd druk gebruik gemaakt. Aan 
de hand van het informatieboekje 
omtrent de geschiedenis en de 
bezienswaardigheden, konden de 
bezoekers het gebouw bezichtigen.

Heel passend was de muzikale 
omlijsting op het grote orgel door 
organist Frans de Waal. De oudste 
bezoeker was 92 en de jongste 
anderhalf. Kortom een zeer geslaagde 
dag, dankzij de inzet van vele vrij-
willigers.

KLOOSTERZANDE

IPV OOST ZEEUWS VLAANDEREN
CLUSTER OOST  Clinge • Graauw • Nieuw-Namen

Clinge

JUBILEUM!
Dit jaar zijn 2 heren van het 
Parochieel Gemengd Koor St. Cecilia 
uit Clinge, 50 jaar koorlid. Het 
betreft: Eduard Bonte en Piet (Petrus) 
de Nijs.

Deze gebeurtenis hebben wij gevierd 
tijdens de feestavond van het koor 
op vrijdag 18 november in zaal 
Malpertuus in Clinge. Pater W. Poppe, 
eerstaanspreekbare pastor van onze 
parochie, huldigde de 2 jubilarissen 
met het opspelden van een gouden 
medaille. Ook een oorkonde werd 
hierbij uitgereikt.

Beide heren zijn eveneens lid van 
het Gregoriaans Herenkoor dat 
maandelijks de weekendviering in 
onze parochie muzikaal verzorgt.

Langs deze weg willen wij hen 
nogmaals feliciteren en tevens danken 
voor hun inzet.

Annemie de Loos.
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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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In de vorige editie van de kerkkoerier 
schreef men vanuit de parochie 
Koewacht dat het niet makkelijk is 
jongeren aan te trekken om acoliet 
te worden. Ook voor onze parochie 
is dat een hele klus! Toch is het Julia, 
coördinator van deze acolieten, gelukt 
om deze zomer 3 nieuwe misdienaars 
aan de groep toe te voegen; nl. Emma 
de Volder, Nena Boeijkens en Simone 
Schauwaert. Zij vonden het leuk 
om iets over zichzelf te vertellen en 
schreven:

Hoi, ik ben Simone 
Schauwaert. Ik ben 
8 jaar en woon in 
Clinge. Ik zit in 
groep 5 van de Sint 
Bernardusschool. 
Mijn hobby’s zijn: 

scouting, zwemmen en tekenles. Na 
mijn Communie werd ik gevraagd om 

misdienaar te zijn. Ik heb het nu al een 
paar keer gedaan en ik vind het heel 
leuk.

Hallo allemaal,
ik ben Emma de 
Volder. Ik ben 
net een nieuwe 
misdienaar en 
vind het best leuk. 
Mijn hobby’s zijn: 
paardrijden en 

buiten spelen. Mijn zus heet Anne en zij 
is ook misdienaar. Ook zitten we samen 
in het kinderkoor bij Bernadette.
Groetjes, Emma. 

Hoi, mijn naam is 
Nena Boeijkens. Ik 
ben 8 jaar. Mijn 
hobby’s zijn: judo, 
lezen, dansen en met 
mijn paardjes spelen. 

Ik ben misdienaar geworden omdat ik 
het eens op t.v. gezien heb en dacht: ‘dat 
lijkt me wel leuk’. En wat vind ik er 
leuk aan: ‘de pastoor helpen’.

Emma, Nena en Simone versterken 
de groep die reeds bestond uit 7 
leden nl. Louis Kerckhaert, Daphne 
van Geertruy, Jessica van Esbroeck, 
Tommy van Gijsel, Quinten Mandjes, 
Anne de Volder en Ghislain van 
Esbroeck (als invaller).
Verder kan onze parochie ook rekenen 
op enkele heren die zich eveneens 
vrijwillig inzetten als acoliet, vooral 
dan bij uitvaarten.

Wij zijn ontzettend blij met deze 
mooie groep en hopen dat zij zich nog 
lange tijd als acoliet in onze parochie 
zullen blijven inzetten.

Annemie de Loos.

ACOLIETEN… ONMISBAAR

Nieuw-Namen

GEORGES WEEMAES, 25 JAAR KOSTER

Zondag 9 oktober werd voor 
Georges, die deze ochtend de lezingen 
moest verzorgen een ochtend vol 
verrassingen. Hij kon niet vermoeden 
wat hem te wachten stond. Enkele 
mensen van het kerkbestuur en de 
voorganger, pater Poppe, deden zo 
raar. Op de repetitie van het zangkoor 
streept Georges altijd de liederen aan 
welke de volgende zondag gezongen 
moeten worden. In plaats van het 
aangegeven lied deze morgen werd 
een passend danklied gezongen op 
het einde van de mis. Aangezien 
Georges zeer punktueel is, stond hem 
dat helemaal niet aan, en dat kon je 
aan zijn gezicht zien.
Maar alles werd duidelijk toen 
pater Poppe hem op het matje riep 
voor een korte huldiging. Pater 
Poppe bedankte Georges voor de 
voorbereidingen van de kerkdiensten 
op zon- en feestdagen en bij rouw en 
trouw. Op de vroege zaterdagmorgen 

is steeds Georges al in 
“zijn” kerk bezig om de 
dienst van zondag voor 
te bereiden. Georges is 
een blijmoedig mens 
en weet altijd wel een 
grap voor de jongens 
en meisjes die de mis 
dienen, en zij weten dan 
ook Georges‘ snoepdoos 
te staan na de mis. Als 
voorganger verzorgt 
Georges de woord 
en communiediensten zeer goed, 
zonder het onnodige “getreuzel”. 
Door het kerkbestuur werd Georges 
een attentie aangeboden in de vorm 
van een set pijlenvoor zijn schutters-
hobby, want hij heeft graag nogal wat 
pijlen op zijn boog. Als voorzitter 
en onder-dirigent van het zangkoor 
kreeg Georges het boek “Graauw 
door de eeuwen heen” aangeboden. 
Wij danken Georges namens de 

parochie en wensen hem nog vele 
jaren als koster toe. Tevens werd 
op deze zondagmorgen de nieuwe 
altaartafel, vervaardigd door Aloys 
van Driessche uit oude kerkbanken 
ingezegend en in gebruik genomen. 
Aloys ook hiervoor bedankt.

Namens de parochie H.Joseph 
Nieuw-Namen,

Jef Steyaert
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IPV OOST ZEEUWS VLAANDEREN
CLUSTER ZUID Heikant • Koewacht • St. Jansteen

Een eerste communie is voor 
sommigen de aanleiding om zich aan 
te melden als misdienaar. Zo ook bij 
Ellen (12 jaar) en Frank Audenaert 
(8,5 jaar) staan zij klaar om in de kerk 
van Koewacht, misdienaars te zijn. 
Een hele prestatie, want het aantal 
jonge mensen is meestal op één hand 
te tellen. Helaas gaan zij ons o.a. in 
verband met studie verlaten. Daar we 
nooit tevergeefs een beroep op hen 
hebben gedaan willen we dit afscheid 
niet zomaar voorbij laten gaan. Mw. 
M. Klok uit Hulst heeft speciaal 
voor hen een oorkonde gemaakt en 
namens het kerkbestuur kregen ze 
een cadeaubon aangeboden. Ellen 

en Frank heel hartelijk bedankt voor 
jullie jarenlange belangeloze inzet en 
tot ziens.

Koewacht

Twee jaar geleden is een werkgroep 
begonnen met Kinderkerk in 
Koewacht. We kunnen gelukkig 
vaststellen dat hier steeds meer 
belangstelling voor is. Op zondag 
2 oktober  waren er maar liefst 36 
kinderen gekomen samen met hun 
mama, papa, oma of opa. Het thema 
was “De goede Herder”. Twee echte 
schapen verwelkomden iedereen 
aan de ingang van de kerk. We 
luisterden naar het verhaal, dat met 
mooie prenten geïllustreerd werd. 
We zongen de vertrouwde liedjes 
aangevuld met een toepasselijk liedje. 

Vervolgens mochten de kinderen het 
verloren schaap in de kerk zoeken 
in de vorm van puzzelstukken. Zo 
vonden ook wij ons schaapje weer 
terug. Daarna knutselden  we nog 
een mooi schaapje. Na het afsluitende 
gedicht werden we getrakteerd op 
vers gebakken schaapjeskoekjes. Zo 
was het een fi jne middag.

De volgende kinderkerk is 
traditiegetrouw op 24 december, 
kindje wiegen. 

Werkgroep kinderkerk

KINDERKERK KOEWACHT

VRIJWILLIGERSWERK 
IN DE PAROCHIE 

KOEWACHT

Tegenwoordig hoor je bijna overal dat er 
zo weinig mensen zijn die nog tijd over 
hebben om iets in het vrijwilligerswerk 
te doen. Dat probleem wordt in alle 
sectoren van de maatschappij gehoord. 
Of het nu gaat om eten te brengen 
bij oude mensen (het tafeltje-dek-je-
rijden), hulpmoeders op school of iets 
doen voor de Kerk, bijna altijd komt 
men mensen tekort. Als ik zo af en toe 
eens met andere mensen uit andere 
parochies praat, dan mogen we in 
onze parochie niet mopperen. Een wel 
zeer opvallende groep bij ons zijn toch 
wel de ”kerkhofwerkers”. In andere 
parochies zijn er bijna geen mensen 
voor te krijgen. Hier komen in de 
maanden februari tot en met november 
12 tot 15 man elke eerste dinsdag 
van de maand de werkzaamheden 
verrichten die op het programma staan. 
Dat kan zijn buxus en bomen snoeien, 
onkruid verwijderen en harken, het 
verwijderen van grafmonumenten en 
het afvoeren daarvan, het verwijderen 
van planten na Allerheiligen en wat er 
tussendoor dan nog moet gebeuren. 
Zoals men ziet zijn dit werkzaamheden 
van allerlei aard en zo heeft ook ieder 
zijn specialiteit (soms afhangend van 
postuur maar ook kennis). Op die 
manier draagt iedereen zijn steentje bij 
in het geheel van werkzaamheden. En 
waarvoor? Iedereen is er trots op dat 
er door hen zoveel minder geld wordt 
uitgegeven. Maar ook dat ze zo vaak 
complimenten krijgen dat het kerkhof 
er weer zo mooi bij ligt. En vooral 
dat laatste speelt een heel belangrijke 
rol, omdat ze op die manier respect 
afdwingen bij de bevolking. Bovendien 
krijgen ze ook nog “vakantiebonnen” na 
afl oop van het harde werken. Je zult je 
afvragen: ”Krijgen zij nog vakantiegeld 
voor dat vrijwilligerswerk?” Jazeker, 
want na afl oop wordt er nog een lekker 
fl esje of blikje leeggedronken en dat is 
“het loon” waar ze het voor doen.

Als één van jullie wil ik alleen maar 
zeggen: ik hoop nog lang deel te mogen 
uitmaken van deze fantastische groep 
mensen (ik ben namelijk een van de 
jongste!).

KOMEN EN GAAN
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Parochie Johannes de Doper St. Jansteen

KERSTMIS MET 
GEORGE EN YVONNE

In de periode rond Kerstmis 
vinden er op scholen, op zomaar 
een boerderij, op vele markten en 
pleinen, in theaters en de kerken veel 
verschillende sfeerrijke vieringen of 
inspirerende bijeenkomsten plaats, 
waar bijna iedereen zich wel ergens 
aangesproken kan voelen. Op tal van 
feestelijk aangeklede plaatsen komen 
we elkaar tegen, steeds met andere 
mensen erbij. Kerstmis heeft vele 
gezichten en wordt door ieder mens 
op een eigen manier ingevuld. De 
keuze is groot. Toch is Kerstmis vooral 
een persoonlijk gebeuren. George en 
Yvonne van Acker vertellen hoe zij 
deze periode beleven.

Sneeuw met kerstmis is wel mooi, 
maar voor George en Yvonne hoeft het 
niet; wandelen als het droog is geeft 
meer vreugde. Bij de voorbereiding 
op Kerstmis hoort een sfeer. Ze gaan 
dan ook graag naar de kerstmarkt op 
een avond in Hulst om warme wijn 
te drinken en eens even de basiliek 
in te gaan om wat kerstliederen mee 
te zingen. Leuk is het dan om al die 
andere mensen te zien. Het liefst 
zingen ze oude bekende Nederlandse 
liederen; die moderne hebben zoveel 
tekst en zes weken Jingle Bell vinden 
ze vreselijk. Toen de kinderen klein 
waren werden kerstliederen ook thuis 
gezongen, maar dat gebeurt nu niet 
meer. Ivonne is het hele jaar door 
bezig met Kerstmis. Ze maakt zelf haar 
kerstkaarten en de inspiratie haalt ze 

uit stimulerende 
boekjes. 
De mooiste kerst-
wens ooit kregen 
ze van een vriend: 
“Voorbij de dagen 
van het oude – er 
waren er goede 
en soms wel 
slechte – ik wens je voor het nieuwe 
alleen de allerbeste.” Het is goed om 
persoonlijke wensen van medemensen 
te krijgen en te lezen. Heel de 
kerstperiode tot aan driekoningen 
hangen de kaartjes op slingers door 
de kamer. Samen met de kerstboom 
worden ze opgeruimd. Onder de 
kerstboom staat de kerststal; op het 
dak gedroogd mos en op de vloer wat 
stro. Daar mogen naast de bekende 
beeldjes gerust ook poppen of beertjes 
van de kinderen bij staan. Een stukje 
van jezelf hoort er ook bij. George zou 
zelf het liefste het kerstkind lekker 
warm blazen; Yvonne ziet zich graag 
als een van de koningen op bezoek 
gaan bij de jonge familie. Kerstdag 
wordt thuis gevierd met een diner 
voor de kinderen, huiselijke spelletjes 
en cadeautjes met rijmpjes onder de 
boom. Voor de kerkelijke viering 
gaan ze het liefst zo vroeg mogelijk op 
kerstavond; het maakt hun niet uit of 
dat een mis is of een gezinsviering. 
Het is goed en aanstekelijk dat het 
dan gezellig is in de kerk en dat dan 
de kerk vol zit. Na de viering en op 
straat worden buren 

en bekenden zalig kerstmis gewenst. 
Vrede is niet enkel een motief dat 
voor Kerstmis geldt, vrede is voor 
heel het jaar. Eenzaamheid is best erg 
voor die mensen die het overkomt. 
Niet te geloven hoeveel mensen nooit 
bezoek ontvangen. Armoede is ook 
erg. Steun geven George en Yvonne 
het liefst direct via een missionaris, 
dan zijn ze er zeker van dat het geld 
goed terecht komt. 

Wat is belangrijker: Pasen, met de 
opstanding uit de dood en nieuw 
leven, of Kerstmis, waar God besluit 
om Jezus het leven te schenken? 
George is iemand die heel zijn 
leven als landbouwer met zaad en 
oogst in de weer was. Voor hem is 
het antwoord duidelijk: Kerstmis is 
belangrijker want dat is inclusief de 
oogst van Pasen. 

George en Yvonne, bedankt voor 
het gesprek. Voor jullie, je familie, 
vrienden en bekenden: zalig Kerstmis 
en alle goeds voor het komende jaar.

Omer Calle.

KERSTZANGAVOND 2005 IN BASILIEK HULST
Volgens een inmiddels jarenlange traditie 
wordt de Kersttijd in Hulst als het ware 
“ingezongen” tijdens de Kerstzangavond. 
Ook dit jaar vindt dit evenement plaats 
in de H. Willibrordusbasiliek op de 
zondagavond vóór Kerstmis. Op zondag 
18 december zullen zich om 19.30 uur 
honderden mensen, variërend van jong 
tot oud verzamelen om te luisteren naar 
koorzang, instrumentaal spel, declamatie 
en vooral om samen aloude kerstliederen 
te zingen. Het prachtige interieur van de 

basiliek zal sfeervol zijn aangekleed en 
een betere entourage voor het gebeuren is 
nauwelijks denkbaar. Dit jaar is gekozen 
voor een programma, waarin in korte 
declamaties en liederen de verwachting van 
de Messias, de aankondiging, de geboorte 
en de aanbidding wordt verbeeld. Aan de 
kerstzangavond werken mee: Kinderkoor 
De Walnoten o.l.v. Noor Gortzak, 
het Dameskoor van de Basiliek o.l.v. 
Marina Stockman en de Koorstichting 
Cantorij der Basiliek o.l.v. Anton de 

Kort. De begeleiding van kooroptredens 
en samenzang is in handen van het 
begeleidingsensemble van het kinderkoor, 
organist Jo Ivens en een instrumentaal 
ensemble uit de Kon. Stedelijke Harmonie 
o.l.v. Cees Polfl iet. De teksten worden 
gelezen door burgemeester J.F. Mulder van 
Hulst; de samenzang wordt geleid door 
Anton de Kort. 

De toegang is gratis; tekstboekjes zijn bij 
de ingang van de basiliek verkrijgbaar.
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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

Wij beschikken over een lasergraveermachine, 
voor tekst en afbeeldingen op zwart granieten monumenten

Loopt u eens vrijblijvend binnen in onze showroom
Openingstijden: 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

Natuurstenen Grafmonumenten
Mementa Zeeland

-  Grafmonumenten in graniet en glas
-  Urnen in allerlei materialen en vormen
-  Gedenksieraden
-  Graflichten
-  Kaarsen
-  Columbaiumartikelen/graveren/laseren

-  Vazen
-  Assortiment zijden bloemen, 

bloemstukken en boeketten
-  Foto’s in glas vereeuwigd
-  Verzekeringen uitvaart
-  Tijdelijke naamplaten voor op graf
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IPV OOST ZEEUWS VLAANDEREN
CLUSTER WEST Boschkapelle • Hengstdijk • Stoppeldijk

We kunnen over “de kerk” in 
plechtige bewoording spreken. Een 
defi nitie van de wereldwijde Kerk 
van Christus is ‘de gemeenschap van 
allen, zonder onderscheid van tijd of 
plaats, die in de Naam van God de 
Vader, de Zoon en de Heilige Geest 
met water gedoopt zijn en door deze 
doop afgezonderd zijn en ingeplant in 
het Lichaam van Christus’. Na bijna 
tweeduizend jaar kerkgeschiedenis is 
helaas geen sprake van een kerk, maar 
zijn er vele kerkgenootschappen, 
die onderling soms heel weinig van 
elkaar verschillen in leerstelligheden, 
verschillen in gewoontes en gebruiken 
waar men soms van meent dat daar 
ziel en zaligheid van afhangt. Jezus 
is het Hoofd van Zijn Gemeente, 
en  het kan niet anders of het moet 
onze Heer verdriet doen dat er zoveel 
verdeeldheid is. Daarom moet er in 
feite in onze hart, in ons geloofsleven, 
een vurig verlangen zijn naar eenheid, 
naar samengaan. We kunnen het ook 
dichter bij huis zoeken. De kerk, de 
parochie kunnen we vergelijken met 
een vereniging. Als je lid bent van een 
vereniging, dan bezoek je toch zoveel 
mogelijk de bijeenkomsten van die 
vereniging? Daar ben je immers lid 
voor? Elke vereniging is opgericht 
voor een bepaald doel en zal daartoe 

met leden willen communiceren 
en contacten willen onderhouden. 
Onze huidige maatschappij draait 
volledig op communicatie. Zonder 
communicatie (zie stroomstoring, 
computerstoringen) zit alles hopeloos 
in de knoei. Een vorm van contact 
is het regioblad dat (naar we mogen 
hopen gelezen wordt) of u krijgt 
soms nog eens een huisbezoek van 
een pastor of een ander bezoeker.
Maar de beste vorm van contact is 
toch ’het gaan naar de kerk’. We gaan 
naar de kerk om er iets te vinden, iets 
te krijgen. We gaan omdat we gelovig 
zijn. Geloof, dat is contact met Jezus, 
Gods Zoon. Als wij het contact niet 
zoeken met Hem, dan zoekt Hij het 
wel met ons! En wie gelooft, kan 
niet anders dan ér uit leven’. Wat de 
wortel is voor de plant, en wat het 
water is voor de vis, is het geloof - hoe 
zwak soms ook - voor de christen. We 
kunnen niet zonder. Dat geloof moet 
opgebouwd, gevoed en onderhouden 
worden. Dat geloof moet versterkt 
worden. DAAROM GAAN WE 
NAAR DE KERK! Er zijn vele reden 
om naar de kerk te gaan. Maar hier 
heeft u al een belangrijke reden. Ga 
vooral als u kunt. Dat is goed voor u!

RH

 TEVERGEEFS

Een vrijwilliger 
bij het kerk 
schoonmaken in 
Stoppeldijk vroeg 
aan Den Heer 
of hij eens wilde 
meehelpen met stofzuigen. Hij gaf 
hem de stofzuiger in de rechterhand. 
Maar den Heer zei: Mijn vriend ik 
zou wel willen helpen, graag zelfs, 
maar ik kan niet uit de voeten. 
Inderdaad, dat was te zien. “Hij 
zat met een blok aan zijn been”. En 
de brave Gerulphus stond er om 
te lachen. Hij dacht: Gelukkig, ik 
word niet gevraagd. 

WAAROM GAAN WIJ NAAR DE KERK?
 OMDAT WE LID ZIJN… 

Opnieuw is er een tentoonstelling 
van kerststallen en -groepen in de 
parochiekerk van Hengstdijk. Dit 
jaar vanaf dinsdag 27 december 
tot en met vrijdag 30 december, 
dagelijks van 14.00 tot 17.00 uur 
met uitzondering van vrijdagavond: 
dan blijft de kerk open tot 22.00 
uur. Er zijn al heel wat aanmeldingen 
binnen, maar voor wie nog mee wilt 
doen, is er nog gelegenheid. Dat kan 
met een zelfgemaakte kerststal en -
groep, alleen de stal of de groep en 
ook bijzondere groepen zijn welkom. 
Met bijzonder bedoelen we een 

bijzondere vormgeving of gemaakt 
van bijzondere materialen, dan wel 
groepen en/of stallen uit andere 
en/of verre culturen. Dit alles wel 
met respect voor het kerstgebeuren. 
En wie zegt: “De stal, de groep van 
mij is eigenlijk maar gewoontjes, 
maar toch zou ik die wel eens graag 
aan anderen willen laten zien”, die 
is ook welkom. Aanmelden kan bij 
George Sponselee, Saxhavenstraat 5, 
4561 HB  Hulst, 0114-313707 of 
Jo de Cock, Kievitstraat 15, 4585 AJ  
Hengstdijk, 0114-682156

KERSTSTALLENTENTOONSTELLING 
HENGSTDIJK

KINDJE WIEGEN 
IN DE KERK 

TE STOPPELDIJK

Zoals elk jaar vieren we met kinderen 
en belangstellenden op Tweede 
Kerstdag om 10.30 uur de geboorte 
van Jezus.

St. Jansteen en Heikant: 
Caritas

Per 24 augustus 2005 is benoemd 
tot bestuurslid-secretaris van de 
parochiële Caritasinstelling St. 
Jansteen – Heikant de heer E. H. 
F. Francken. De bestuurstermijn 
eindigt op 1 juni 2009.
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IPV OOST ZEEUWS VLAANDEREN
CLUSTER MIDDEN Hulst

Toen ik in maart j.l. benoemd werd in 
het parochiebestuur van Hulst kreeg 
ik de taak toebedeeld om de belangen 
van de vrijwilligers te behartigen en 
om het vrijwilligersbeleid op poten 
te zetten. Vrijwilligers: iedereen kent 
ze wel! Dames en heren die geheel 
belangeloos (=zonder fi nanciële  
vergoeding ) werkzaamheden binnen 
onze Parochie verrichten. Werk,  
dat gedaan moet worden maar lang 
niet altijd door iedereen gezien 
wordt! Denk aan het onderhoud en 
schoonhouden  van  het interieur 
van onze kerk, het bemensen van het 
parochiesecretariaat, zieken bezoeken, 
de kerk ’s ochtend openen en ’s avonds 
weer sluiten. Ik ben begonnen met 
een inventarisatie te maken van alle 
28 groepen, die actief zijn binnen 
onze Parochie, en alle mensen (=268) 
die meewerken in deze groepen. Hun 
namen, adressen telefoonnummer 
e.d. zijn  in een nieuw adressenbestand 
gezet zodat alle gegevens weer up to 
date zijn. Helaas zien wij nu ook  dat 
er een tekort dreigt te ontstaan aan 
vrijwilligers. 
• Bij het inventariseren van al deze 
gegevens kwam naar voren dat  een 
aantal werkgroepen nog zit te springen 
om “jonge “mensen. De werkgroep 
Vastenactie (bestaande uit slechts 
6 leden) kan heel goed nog nieuwe 
leden gebruiken.   Contactpersoon 
voor deze werkgroep is dhr. P. 
Coolsen, Vinkstraat 7 te Hulst
• De werkgroep gezinsmis zag in 
het voorjaar de groep terugvallen tot 
4 leden. Ondanks de oproep in de 
kerk bij de EHC  ( Eerste Heilige 
Communie) hebben zich geen 
nieuwe mensen gemeld. Daarop 
werd besloten een geheel nieuwe start 
te maken. Door mensen persoonlijk 
te benaderen kon men in juni de 
werkgroep Kinderliturgie oprichten. 
De werkgroep Kinderliturgie be-
staat uit 3 afdelingen: - gezinsmis, 
- catechese rond Eerste Heilige 
Communie - de doe-groep rond 
EHC. De leden van deze werkgroep 

kinderliturgie hoeven niet aan alle 
gezinsmissen deel te nemen maar 
men legt zich vast voor 2 vieringen 
per jaar. Op deze manier kunnen we 
op meer mensen rekenen aangezien 
we ze geen 7 maal per jaar belasten.
• De werkgroep wijkcontact-
personen werd dit voorjaar helaas 
opgeheven. Het lukte het bestuur van 
deze werkgroep niet om alle leden te 
motiveren om namens de Parochie 
contact te maken in hun wijk of 
om bij bijzondere gelegenheden een 
kaartje te versturen.  
• Het schoonmaakwerk binnen onze 
basiliek is geheel in handen van één  
vrijwilliger Mw. M. van Roozendaal. 
Heel graag zou het Parochiebestuur  
iemand vinden die haar af en toe eens 
wil helpen en op de hoogte komt van 
het reilen en zeilen van het werk en 
die in tijden van vakantie, ziekte of 
andere omstandigheden  haar voor 
een korte tijd zou kunnen vervangen. 
Gelukkig kunnen we voor incidentele 
werkzaamheden een beroep doen 
op een aantal dames die willen 
meehelpen een grote klus te klaren. 
Begin oktober gingen we met 7 dames  
aan de slag om de 852 stoelen in onze 
kerk te stoffen. Vele handen maken 
dan licht werk! Daarbij nog een  
kopje koffi e en een  koffi ekoek en de 
klus is op een paar uren geklaard.  Dit 
initiatief willen we graag voortzetten 
en het ligt in onze bedoeling om  3 
maal per jaar mw. van Roozendaal bij 
een grote klus te helpen. 

Vrijwilligersbeleid
In september zijn we met een aantal 
dames voor het eerst bijeen geweest om 
eens te praten over vrijwilligersbeleid 
binnen onze parochie. Het is een soort 
denktank en deze mensen proberen 
antwoorden en oplossingen op een 
aantal vraagstukken te bedenken: 
Hoe pakken we dat vrijwilligersbeleid 
aan?   Waar zitten knelpunten, hebben 
we de mogelijkheid om  vrijwilligers 
te belonen? Moeten we vrijwilligers 
belonen? Mogen we eisen stellen aan 

vrijwilligers en mogen we mensen 
weigeren? U ziet: een heleboel vragen 
waar we nu nog geen antwoord op 
hebben.

Ik heb een voorzichtige start gemaakt 
met een aantal zaken zoals hierboven 
beschreven en ik hoop in de loop 
van 2006 dit verder uit te werken 
samen met de denktank en de leden 
van het parochiebestuur. Graag maak 
ik vanaf deze plaats gebruik om alle 
vrijwilligers van onze Parochie alvast 
uit te nodigen voor de jaarlijkse 
vrijwilligersavond op 14 januari a.s. 
Het bestuur wil op die avond iedereen 
bedanken voor het vrijwilligerswerk  
en het biedt iedereen de mogelijkheid 
om met elkaar  van gedachten te 
wisselen over het vrijwilligersbeleid 
in een gezellige ambiance.

Monique Brems-Houben
Coördinator vrijwilligers

VRIJWILLIGERS HULST

Het Parochiebestuur van Hulst is 

op zoek naar een

Vrijwilliger 
(man/vrouw) 

die onze vaste schoonmaakster kan 

vervangen bij ziekte of vakantie.

Geïnteresseerden kunnen  contact 

opnemen met:

M. Brems-Houben

tel : 316230  

(na 17 uur)
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Al ruim twintig jaar is er een 
uitwisseling tussen de zustersteden 
Hulst en Michelstadt. Tot aan dit 
jaar was het er niet van gekomen, dat 
er ook tussen de kerken van beide 
gemeenten enige contact was gemaakt. 
Gemeentebestuur, sportverenigingen, 
muziekgezelschappen en wie nog 
meer hebben de wegen naar elkaar 
gevonden. In het voorjaar van 2005 
belden parochievertegenwoordigers 
van de Sint Sebastiaanparochie uit 
Michelstadt op om met elkaar 
over een uitwisseling te spreken of 
minstens over een ontmoeting terwijl 
de jongeren hier in Hulst zouden 
zijn. In een aangenaam gesprek bleek 
er van beide kanten grote bereidheid 
om samen wat op te trekken. Werd 
aanvankelijk nog zelfs gedacht om 
samen met jongeren uit Hulst de 
vakantiedagen door te brengen, 
van lieverlee vulden de jongeren 
uit Michelstadt hun eigen vakantie 
in. En Zeeuws-Vlaanderen heeft 
heel wat moois te tonen. Vanuit het 
scoutingcentrum “’t Jagertje” trokken 
ze er dagelijks op uit. 

Op zondag 31 juli, een dag met 
zegenrijk vocht uit de hemel, waren zij 
te gast in de basiliek. Maar zij zaten er 
niet bij als gewone kerkbezoekers van 
elders, maar in samenspraak was er 
een dienst samengesteld met een grote 
inbreng van deze jongerengroep. Een 
Duits/Nederlandse liturgie die begon 
met een lied, waarin de jongeren 
zich met naam voorstelden aan de 
gemeenschap, waarin hun pastoraal 
werker de groeten overbracht uit 
Michelstadt; een viering waarin we 
liederen zongen, die we gezamenlijk 
kenden op een bekende melodie, 
ieder in zijn of haar eigen taal. Een 
Duitse vertelling over twee druppels 
water maakte duidelijk, dat je ook 

als je nog jong en klein bent heel wat 
kunt betekenen voor anderen. 

De vredeswens werd met elkaar 
gedeeld en het bekende lied: “Dank 
U voor deze nieuwe morgen” kent 
zowel een Duitse als een Nederlandse 
versie en werd dan ook tot slot 
gezongen. Na afl oop werd de groep 
ontvangen op de pastorie; de tuin 
was wel beschikbaar, maar het weer 
bleef constant nat. Limonade en 
koek en met een bijzondere balpen 
om de ervaringen op te schrijven 
als herinnering aan Hulst keerden 
de jongeren terug naar hun home, 
waar zij hun eigen spellen bedachten 
en uitstapjes verzonnen. Graag wil 
de parochie Michelstadt het contact 
met de kerken van Hulst voortzetten. 
Daarvoor zijn allerlei vormen te 
bedenken. Een uitnodiging hebben 
zij achter gelaten. In het weekend van 
15-18 juni vieren zij Sacramentsfeest, 
een groots gebeuren in de parochie 
en de streek. Het zou een goede 
gelegenheid zijn om daar met een 
aantal mensen heen te gaan. 
Het parochiebestuur van Hulst heeft 
gevraagd om de mogelijkheden te 
onderzoeken om een regionale groep 
op te zetten, die eens gaat bespreken 
en bekijken wat kerken van elkaar 
kunnen leren en opdoen in hun 
ontmoeting met elkaar. Vrouwen 
en mannen, die in onze regio mee 
willen denken en spreken over 
ontmoeting tussen de kerken van 
Michelstadt en Hulst nodig ik van 
harte uit om contact op te nemen 
via telefoonnummer: 37.10.93 of 
via website w.tobe@hetnet.nl. Er 
staat niets vast, er zijn geen beloftes 
gedaan, alleen de uitnodiging ligt er; 
voor wie is dit een uitdaging? 

diaken Wim Tobé

PAROCHIE MICHELSTADT IN HULST

KINDJE WIEGEN IN DE BASILIEK VAN HULST
Met de gezellige, maar drukke, dagen op het einde van het jaar voor de boeg, zijn wij volop bezig met de 
voorbereidingen van ‘kindje wiegen’. Dus papa’s, mama’s, opa’s en oma’s: schrijf deze datum alvast in uw agenda!  
Zondag 25 december eerste Kerstdag om 15.00 uur staan wij (kinderen en een echte Jozef, Maria en kindje Jezus), 
voor u klaar, zodat jullie kunnen kijken, luisteren en meezingen met het kerstspel. De basiliek is vanaf 14.30 uur 
open en u bent allen weer van harte welkom. Wij hopen u allen weer te zien. Tot dan!

Namens de werkgroep ‘kindje wiegen’ Anja Vermast

CONTACTPERSONEN 
PAROCHIES

H.H. Petrus & Paulus, Boschkapelle
hr. W. Gelderland 
0114-671358

H. Henricus, Clinge, 
tel: 0114-312230 
mw. A.M. de Loos-Brijs,  
0114-311332

H. Maria Hemelvaart, Graauw
mw. D. d’ Haens  
0114-635312

H. Theresia van het Kind Jezus, 
Heikant, tel: 0114-312187

H. Catharina, Hengstdijk
mw. C. de Cock  
0114-682156

H. Willibrordus, Hulst, 
tel: 0114-312130

Ter Duinen, Kloosterzande
hr. Th.P. de Bakker 
0114-681620

H.H. Philippus & Jacobus, 
Koewacht
mw. J. Martinet 
0114-364050

H. Cornelius, Lamswaarde    
mw. E. Leenknegt  
0114-690474

H. Joseph, Nieuw-Namen
hr. A. de Deckere  
0114-345383

H. Johannes De Doper, St. Jansteen, 
tel: 0114-312187

H. Gerulphus, Stoppeldijk, 
tel: 0114-671358 
mw. C. Lambert 
0114-671370

H. Gerardus Majella, Terhole
mw. M. Dobbelaar  
0114-310526
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21 MAART LEZING OVER ROUW-VERWERKEN 
DOOR TJEU LEENDERS

Voor alle belangstellenden, ook voor u?

KERSTAVOND – ZATERDAG 24 DECEMBER 2005
17.30 uur - WZC Antonius - J. Verster
18.30 uur - St. Jansteen (gezinsv.) - W. Tobé
19.00 uur - Hulst – (gezinsviering) - Ch.v.d. Walle
20.00 uur - Hengstdijk - J. Reurs
20.00 uur - Stoppeldijk - E. v. Acker
21.00 uur - Graauw - W. Brand/K. v. Geloof (pred)
21.00 uur - St. Jansteen - J. v.d. Heijden
21.30 uur - Koewacht - Ch.v.d. Walle
22.00 uur - Hulst - W. Poppe
22.00 uur - Kloosterzande - N. Polet 
23.00 uur - Clinge - W. Brand/W. Tobé (pred)
23.00 uur - Lamswaarde - J. Reurs

1E  KERSTDAG – ZONDAG 25 DECEMBER
09.00 uur - Heikant - J. Reurs
09.30 uur - Terhole - W. Poppe
10.30 uur - Boschkapelle - W. Brand
10.30 uur - Clinge - W. Tobé
10.30 uur - Hulst - N. Polet
10.30 uur - Kloosterzande - J. Reurs
10.30 uur - Koewacht - J.v.d. Heijden
10.30 uur - Lamswaarde (gez.v) - Ch.v.d. Walle
11.00 uur - Nieuw-Namen - W. Poppe
11.00 uur - St. Jansteen - werkgroep

2E KERSTDAG - MAANDAG 26 DECEMBER
10.30 uur - Hulst - J. Reurs
10.30 uur - Kloosterzande - W. Poppe

EERSTE HEILIGE 
COMMUNIE 

IN 2006

1. Zondag 30 april om 
10.30 uur te Graauw

2. Zondag 30 april om 
10.30 uur te Terhole

3. Zondag 14 mei om 10.30 uur 
te Hulst

4. Zondag 14 mei om 10.30 uur 
te Nieuw Namen

5. Zondag 21 mei om 10.30 uur 
te St. Jansteen 

6. Zondag 21 mei om 10.30 uur 
te Clinge

7. Hemelvaart 25 mei 
om 10.30 uur te Heikant 

8. Hemelvaart 25 mei 
om 10.30 uur te Kloosterzande

9. Zondag 28 mei om 10.30 uur
te Koewacht

10. Zondag 11 juni om 10.30 uur 
te Lamswaarde

Voor vragen en/of inlichtingen kunt u 
terecht bij iemand van de parochiële 
werkgroep ter plaatse.

VORMSEL 2006
In Oost Zeeuws Vlaanderen vindt de toediening van het vormsel plaats in regionale 
vieringen: Kloosterzande op 21 april, Hulst op 22 april en St. Jansteen op 23 april.  
Personen die geen uitnodiging ontvangen en toch gevormd willen worden kunnen 
zich melden bij een van de onderstaande contactpersonen. Ouderen die graag alsnog 
gevormd willen worden zijn ook welkom. Zij kunnen zich melden bij een van de 
begeleidende pastors. 

Pastor: Walter Poppe, Zandstraat 10, Hulst. 373146
Pastor: Joop Reurs, Zandstraat 10, Hulst. 373144
Clinge: Lilian van Esbroeck – Boenne, Molenstraat 42. 319219
Graauw: Dominique d’ Haens – Defoort, Havenstraat 17. 635312
Heikant: Omer Calle, Populierenstraat 12, St. Jansteen. 311234
Hengstdijk: Georges de Vijlder, Dreef 40, Lamswaarde. 690417
Hulst: Monique Klok - Ranke, Zeesluis 7. 310845 
Kloosterzande: Anneke Burm – de Nijs, Tulpstraat 46. 682219
Koewacht: Gonny Rozijn – van Ham, Hazelarenstraat 74. 0115-608575
Lamswaarde: Marie Louise Colpaert, Pastor Willemstraat 1. 690408
Nieuw Namen: Ineke van Duyse – Michielsen, Schelpstraat 4. 345277
St. Jansteen: Omer Calle, Populierenstraat 12. 311234
Terhole: Ans Strobbe, Grootmoedersdijk 5. 690398 
Vogelwaarde: Pieter de Schepper, Kastanjestraat 22. 671357

Kerstgroep Boschkapelle
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