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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

De kerkkoerier is weer bij u in de bus gevallen. Het voorjaar is eindelijk aangebroken en we 
kunnen weer naar buiten, genieten van de natuur, die in zijn volle pracht weer tevoorschijn 
komt na een niet te koude, maar door 
alle regen, een trieste winter.

En met het voorjaar staat ook Pasen 
weer voor de deur. Pasen het feest van 
de verrijzenis, het nieuwe begin, het 
wijden van het water, het ontsteken 
van het licht.

Daarom deze woorden:
In de tuin van het geluk is de natuur 
kleurig en licht.
In de tuin van geluk is er liefde en 
vrede,
Is de toekomst op schoonheid en blijheid 
gericht.
In de tuin van geluk voel je je vredig en 
blij.
En soms, heel soms.
Met een beetje geluk
Is die tuin verrassend dichtbij.

In het vorige nummer van de Kerkkoerier was 
het bericht opgenomen dat kleding en textiel 
voor de stichting “Mensen-in-Nood” kan evt. 
worden afgegeven tijdens de openingsuren 
van het secretariaat in Hulst. Dit is echter een 
misverstand. Het inzamelen van nog bruikbare 
kleding en andere textiel gebeurt op de laatste 
zaterdag van de maand tussen half elf en half 
twaalf aan de tuinpoort van de pastorie. De 
aangeboden kleding wordt steeds onder een groot 
dekzeil ontoegankelijk gemaakt voor de (wilde) 
katten, die regelmatig in de tuin rondlopen en 

het liefst kledingzakken, die er niet onderliggen 
als zachte ondergrond uitzoeken en de zakken 
daartoe openkrabben om een rustplaats te zoeken. 
De katten vergeten daarbij niet hun uitwerpselen 
en behoefte achter te laten. Het is niet zo fris voor 
degenen die de kleding verzamelen en nadien 
weer uitzoeken om daarin te moeten graaien. Het 
vraagt werkelijk te veel tijd om iedere keer voor 
enkele zakken het dekzeil er af te halen en alles 
weer opnieuw te ordenen. Dus: inzamelen graag 
op de laatste zaterdag van de maand. We zien 
ieder graag komen.

NIEUW MAGAZINE VAN HET BISDOM BREDA

In de tuin van geluk groeien de mooiste bloemen

Tegelijkertijd met de nieuwste beleidsnota 
van het Bisdom Breda presenteerde ons 
bisdom tevens een nieuw magazine. Al 
enkele jaren werd het gemis gevoeld van 
een uitwisseling van nieuws en artikelen 
vanuit de leiding naar de basis toe. Na 
het vertrek van de persvoorlichter van 
het bisdom verdween ook het toenmalige 
bisdomblad.

Inmiddels heeft de leiding van ons bisdom 
in de persoon van Mevr. Daphne  van 
Roosendaal een communicatieregiseuse 
aangesteld. Tot één van haar taken behoort 
het hoofdredacteurschap van het nieuwe 
magazine. Dit blad zal vier maal per jaar 
verschijnen en is steeds een themanummer. 
Weetjes, benoemingen van pastores, agenda’s 
van bisschoppen staan er allemaal niet in. 
Het eerste nummer was opgebouwd rond 

het thema van de nieuwste beleidsnota: 
“In duizend gezichten van uw volk”. Een 
fris blad, verhelderend en informatief voor 
wie de nota wil lezen of reeds gelezen 
heeft. Het volgende nummer zal gaan 
rond bisschop M. Muskens, die in mei 
zijn 12½-jarig bisschopsambt viert. Tegen 
kostprijs van verzending kan iedereen het 
blad ontvangen. Het blad zelf is gratis en 
omvat 28 pagina’s.

Stuur voor een postabonnement een e-mail 
naar: magazine@bisdombreda.nl en maak 
tenminste €7,50 over op girorekening 
1066316 t.n.v. uitgeverij bisdom Breda 
o.v.v. postabonnement magazine. Men kan 
ook schrijven naar Bisdom Breda, postbus 
90.189, 4800 RN  Breda of een telefoontje: 
076-522.34.44. De nummers worden 
gestuurd na ontvangst van de betaling.

KLEDINGACTIE “MENSEN-IN-NOOD”

De Redactie van de kerkkoerier 
wenst u een zalig Pasen.
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Op 20 janari jongstleden heeft Bisschop 
Martinus Muskens de diocescane beleids-
nota gepresenteerd in de Gertrudis-kerk in 
Bergen op Zoom. De titel van de beleidsnota 
“In de duizend gezichten van uw Volk” 
brengt tot uitdrukking dat mensen op 
verschillende manieren hun geloof beleven, 
de maatschappij aan het veranderen is en 
dat we hoopvol de toekomst tegemoet 
gaan. Naast de constatering dat het aantal 
priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers 
de komende tien jaar zal halveren, zijn bij 
het voorbereiden van de nota de volgende 
vragen gesteld: 
• Waar gaan we voor? 
• Hoe kunnen we kerk zijn in termen van 

deze tijd? 
• Wat vraagt dat van wie? 
• En tot wie willen wij onze richten?
De pastoraal-inhoudelijke beleidsnota 
gaat op deze vragen in en formuleert en 
identificeert een nieuwe beleidsaanpak. 
Naast deze nota wordt ook een nieuw 
pastoraal-organisatorisch plan uitgebracht. 
De nota spreekt over “Het grotere 
samenwerkingsverband van de parochie” 
met begrippen als geloofsgemeenschap, 
pastoraal team, nieuw parochiemodel en 
geloofsgroepen.
Het nieuwe parochiemodel gaat uit 
van een bestuurlijke eenheid van een 
groep geloofsgemeenschappen met een 

pastoraal team van minimaal 4 pastorale 
beroepskrachten, in hun werk bijgestaan 
door een pastoraatsgroep van vrijwilligers. 
Met geloofsgemeenschap wordt bedoeld 
een voormalige parochie die is opgenomen 
in het grotere parochieverband. Van de 
groepen en gemeenschappen in het nieuwe 
parochiemodel wordt in de toekomst niet 
meer verwacht dat ze alles zelf hoeven te 
doen. Voor sommige belangen kunnen ze op 
de grotere parochie terugvallen. De groepen 
en gemeenschappen worden aangespoord 
te doen waar ze goed in zijn en waar 
lokaal nood aan is, altijd verder kijkend 
dan zichzelf en vanuit betrokkenheid op het 
grotere geheel.

Verder heeft de nota het over geloofsgroepen. 
Dit zijn groepen van mensen die elkaar 
regionaal of plaatselijk vinden rond één 
bepaald thema of activiteit, bijvoorbeeld een 
bijbelgroep, een koor, een diakoniegroep 
of een werkgroep rond een Mariakapel die 
actief is in de maand mei. In het komende 
jaar gaan de samenwerkende parochies 
in onze interparochiële vereniging onder 
begeleiding van het bisdom met de nieuwe 
beleidsnota aan de slag. Door middel van het 
doorlopen van een stappenplan zal de huidige 
situatie geanalyseerd worden en zullen er  
beleidsvoorstellen ontwikkeld worden op 
onder andere de volgende thema’s:

• Hoe de gelovigen, jong en oud, te bereiken 
in onze regio? 

• Samenwerking en taakverdeling tussen 
pastoresteam en vrijwilligersgroepen.

• Het toegankelijk houden van 
sacramenten.

• Regionale en plaatselijke diakonie 
• De inrichting van de toekomstige 

samenwerkingsvorm.
• Kleine geloofsgemeenschap/geloofsgroep
• Aandacht voor de vrijwilligers: aantrekken, 

scholing, vorming en waardering!

Het werken aan het nieuwe parochiemodel 
belooft een aantal drukke jaren op te leveren 
met de volgende belangrijke mijlpalen:
2007: Doorlopen van het stappenplan en het 
opstellen van een plaatselijk beleidsvoorstel.
2008: Bespreking met en goedkeuring door 
het bisdom van het plaatselijke beleidsplan.

Na goedkeuring door de bisschop wordt 
een begin gemaakt de met de invoering van 
ons regionaal beleidsplan, dat voor 2010 
dient afgerond te zijn. Voor meer informatie 
over het diocesane beleidsvoorstel zie de 
brochure: “In de duizend gezichten van uw 
volk” dat in alle parochies en via de website 
www.bisdombreda.nl verkrijgbaar is.

Otto Berbée
Secretaris IPV-OZVl

NIEUWS VAN HET IPV-OZVL BESTUUR

EEN KIKKER

Een kikker wilde zijn schepper loven
en zwom daartoe naar boven.
omdat hij geen bidstoel had
ging hij eerbiedig zitten 
op een lelieblad. 

Hij opende vol ontzag zijn kaken, 
helaas een kikker 
kan alleen maar kwaken. 
Hij kwaakte opgewekt en blij:
Heer ontferm u over mij. 
   Jan Ubbink

Dori, 9 februari 2007

Het was nogal warm in januari, en toen was 
ik ook in Nederland, vanwege ziekte, maar 
sinds 29 januari ben ik terug in Dori en 
hoop, dat ik het er nu langer uit zal kunnen
houden. Ik ben dus weer tien dagen hier, 
en we hebben nog nooit met minder dan 
tien personen gegeten: 2 Nederlanders, 4 
Zwitsers, 8 Italianen, 4 Fransen, 1 Duitse, 
6 Polen. Allemaal mensen die ons komen 
opzoeken, want nu is de temperatuur nog 
dragelijk. Overdag 39ºC; en ‘s morgens 
ongeveer 29 graden. Gisteren ging er een 
groepje naar Oursi, 97 kilometer ten noorden 
van Dori, waar veel vogels komen na de 
woestijn overgestoken te hebben. En hoe 
was het er? Wat een toeristen waren er zeiden 
ze. Vandaag kwam de president van Burkina 
naar onze stuwdam/barrage (Yakouta) op 
12 kilometer van Dori. Vandaag was het de 

dag van de “boer” en kunnen we nu ook 
hier onze aardappelen en allerlei groenten 
kopen. Met pijpleidingen krijgen wij ook 
ons water van hier. Met hulp van Taiwan 
hebben ze dit allemaal kunnen realiseren. 
Zeer veel ministers en diplomaten van 
allerhande landen waren er ook. Natuurlijk 
ook allerhande boerenorganisaties uit het 
gehele land, want het was “hun” nationale 
dag. We hebben natuurlijk nooit zoveel 
auto’s gezien. Maar ook heel wat auto’s, die 
de Sahel niet kennen, zijn in het zand blijven 
steken. Het schijnt dat er in de warme tijd 
minder toeristen zullen zijn. Ik weet niet of 
jullie nog wat wintertijd zullen krijgen.  

In elk geval allerbeste wensen vanuit Dori, in 
de Sahel van Burkina Faso en een
zalig Paasfeest voor allen. 

Willy Burm

NIEUWS UIT BURKINA FASO
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NDaar stond ze, alleen, met betraande ogen. 

Ze voelde zich leeg, verdrietig, wist niet 
meer wat te doen. Ze keek nog eens in 
het graf. Toen meende ze iets te horen. 
De tuinman misschien? ‘Weet u, waar ze 
hem gelegd hebben?’ Ze draaide zich om 
en hoorde de ‘tuinman’ zeggen: ‘Maria!’ 
Spontaan riep ze uit: ‘Rabboni’, goede 
meester. Haar gevoelens vielen weer op hun 
plaats, weg was de leegte. 

Twee mannen keerden terug uit de stad. 
Ze waren diep bedroefd, teleurgesteld. Een 
man voegde zich bij hen en vroeg waarover 
ze spraken. Hij bleek goed op de hoogte 
te zijn van de joodse geschriften en hij 
citeerde vooral de profeten waar ze over 

de Messias spraken. Aan tafel werd hun 
pas duidelijk, dat deze man de verrezen 
Heer was. ‘Brandde niet ons hart’, zeiden 
ze tegen elkaar. Zij gingen direct weer 
terug naar Jerusalem. Petrus en Johannes 
waren naar het lege graf gegaan. Van Petrus 
wordt gezegd: ‘Hij ging naar huis terug, 
verbaasd over wat er gebeurd was’. Pas 
toen de meester bij de leerlingen kwam en 
met hen at, verdween zijn en hun twijfel. 
‘De meester was weer terug’. Zij konden 
weer geloven. De geschiedenis herhaalt zich 
steeds. Het geloof lijkt soms te verdwijnen, 
maar het komt steeds terug. God is niet 
dood, Hij is eeuwig.

W.F. van Olffen

LEEGTE
VERDER GAAN IN HET 

LICHT VAN PASEN

Niet altijd eenvoudig, maar de moeite waard 
bij die gedachte stil te staan en iets van ons 
leven te maken. Welke weg moeten wij gaan? 
Wees niet bevreesd. Hieronder een deel van 
de toespraak die Mandela hield tijdens zijn 
inhuldiging als president van Zuid-Afrika 
in 1994
Onze grootste angst is niet dat wij niet goed 
genoeg zijn. Onze grootste angst is dat wij sterk 
zijn, sterker dan wijzelf voor mogelijk houden. 
Het is ons licht, niet onze duisternis, die ons  
de meeste angst geeft. Wij vragen ons af, wie 
ben ik om briljant, geweldig, getalenteerd en 
fantastisch te zijn? Wie ben jij dat je bestaat? 
Jij bent een kind van God en de wereld schiet 
er niets mee op als je je rustig houdt. 

J.H.

RECTIFICATIE VAN DE 
OPLOSSING PUZZEL 

HERFSTNUMMER 2006: 
STRAATNAMEN

In het decemberblad van vorig jaar is de 
oplossing bekend gemaakt van de puzzel. 
Maar zoals wij, en velen van u gezien 
hebben, was het niet de goede oplossing. 
Ons excuses voor dit ongemak. De juiste 
oplossing volgt hier onder. U kunt nu 
uw eigen gegevens vergelijken. Succes 
ermee. 
De namen van de prijswinnaars stonden 
wel goed vermeld. 

Boschkapelle nr. 2-7-34-44-49
Clinge nr. 10-21
Heikant nr. 13-14-42
Hengstdijk nr. 27-31-46
Hulst nr. 4-8-15-16-18-22- 
 25-28-29-32-33-40-
 41-45-48
Koewacht nr. 5-17-43
Lamswaarde nr. 1-20-30
Nieuw-Namen nr. 35-37-38
St. Jansteen nr. 6-9-19-23-24
Stoppeldijk nr. 39
Ter Duinen nr. 3-11-12-36-47
Terhole nr. 26

Een nieuwe naam voor een oude 
organisatie. De Kledingactie wilde een 
meer eigentijds gezicht, vandaar. De naam 
drukt saamhorigheid uit, samen. Samsam, 
ofwel met en voor anderen. Onze hulp en 
betrokkenheid  blijven van doorslaggevend 
belang.

De Kledingactie, die over het hele land 
gehouden wordt is een uniek netwerk. 
We vergroten onze maatschappelijke 
saamhorigheid  en laten anderen meedelen 
in onze welvaart. We steunen hen, die 
zelfstandig een menswaardige samenleving 

proberen op te bouwen. De wereld wordt 
beter als je meer samen doet. Elk jaar 
in mei, houden we kledinginzameling in 
onze parochies voor Mensen in Nood. De 
grote hoeveelheid die elk jaar verzameld 
wordt is hartverwarmend. Informeer bij uw 
contactpersoon van uw parochie waar en 
wanneer u het kunt inleveren.

SAM’S KLEDINGACTIE 
VOOR MENSEN IN NOOD

OOK DAT IS PASEN 

Alle pijn uit het verleden
is bezonken in je geest,
beelden uit je kinderjaren,
angst die nooit is weggeweest.

‘t Heeft zich diep in je genesteld,
maar gevangen blijf je nooit,
als je bidt of God je vrijmaakt,
Hij zijn werk in je voltooit.

Het Nederlands Bijbelgenootschap en het 
Vlaams Bijbelgenootschap leggen zich  toe 
op de promotie van de Bijbel en van het 
bijbelgebruik in Vlaanderen. Als werkgroep 
Zeeuws Vlaanderen werden we opmerkzaam 
gemaakt op de Expo Biblia.

De EXPO BIBLIA is een expositie van 
fotobeelden van kunstwerken van onder 
meer Jan Vanriet, Vincent van Gogh, Marc 
Chagall, James Ensor, Salvador Dali. De 
expositie bestaat uit 18 panelen waarop een 
kunstwerk wordt afgebeeld met begeleidend 
bijbelvers en biedt een overzicht van de 
Bijbelse geschiedenis aan de hand van de 
markantste bijbelfiguren, Noach, Abraham, 
David... en uiteraard Jezus. 
Men wil een ruim publiek bereiken en 
een ontdekking of herontdekking met de 

Bijbel mogelijk maken. Teksten zijn bewust 
beperkt gehouden en dienen als leidraad 
om de Bijbel-historische lijn te volgen. De 
bezoeker wordt uitgedaagd na te denken over 
de diepere levensvragen die het bijbelverhaal 
stuk voor stuk oproept.

De expositie loopt nog tot 10 april 2007 in 
de Martinuskerk te Aalst. 

Wij kunnen een bezoek aan de expositie van 
harte aanbevelen. Namens de werkgroep 
Zeeuws-Vlaanderen van het NBG

Deborah de Buck
Dries van Dixhoorn
Meer informatie www.bijbelvlaanderen.be of 
tel. 0032-50791021

EXPO BIBLIA
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Een indiaan bezocht een blanke vriend in 
de stad. Toen ze over een druk plein liepen 
pakte de indiaan zijn vriend plotseling bij 
de arm: “Stil eens. Hoor je wat ik hoor?” 
“Alles wat ik hoor is het geraas van verkeer 
en de stemmen en de voetstappen van al 
die mensen, “ zei de blanke stedeling. “Ik 
hoorde een krekel ergens hier in de buurt 
tsjirpen,” zei de indiaan. “Die zijn hier niet” 
zei de blanke man, “je hoort ze zeker niet 
door al die herrie”. Toen liep zijn vriend 
naar een huis dat met klimop was begroeid. 
Hij duwde voorzichtig een tak daarvan opzij 
en daar zat inderdaad een krekel te sjirpen. 

“Jullie indianen hebben nu eenmaal een 
beter gehoor dan wij,” verontschuldigde de 
stedeling zich. Lachend schudde de indiaan 
zijn hoofd en zei: “Ik zal je bewijzen dat dat 
niet zo is.”

Toen nam hij een muntje uit zijn zak en 
gooide dat over straat. De voorbijgangers 
keken op, ondanks al het verkeerslawaai. 
En de indiaan zei: “Het geluid van dit geld 
was niet luider dan dat van de krekel. Maar 
toch hebben veel mensen het gehoord. De 
oorzaak ligt voor de hand: mensen horen 
alleen wat hun hart wil horen!”

HET MUNTSTUKJE OP STRAAT OVERLIJDEN 
RECTOR H. V. LOON

Op vrijdag 11 januari is vrij plotseling 
op 90 jarige leeftijd rector Huub van 
Loon overleden. Gedurende 18 jaar was 
hij rector van het voormalige Pensionaat 
in Hulst. Hij vervulde de pastorale zorg 
voor de zustergemeenschap, en tevens was 
hij  godsdienstleraar op het toenmalige 
Janseniuslyceum te Hulst, dat opgegaan is in 
het huidige Reynaertcollege.

Rector Van loon werd in 1916 geboren 
in Chaam en werd in 1942 priester 
gewijd voor het bisdom Breda, waarna 
zijn benoeming volgde tot conrector van 
het Ignatiusziekenhuis te Breda. Die taak 
vervulde hij tot aan zijn aanstelling te Hulst. 
Na 18 jaar arbeid in Zeeuws-Vlaanderen 
ontving hij de benoeming tot pastoor van de 
Josephparochie in Roosendaal, waar hij tot 
aan zijn emeritaat in 1986 zijn taak vervulde. 
In deze parochiekerk heeft op dinsdag 16 
januari de uitvaart plaatsgevonden, waarna 
de crematie volgde te Bergen op Zoom.

Pallem, pallem Pasen

Hei, koerei!
Nog maar een zondag,
Dan krijgen wij een ei.

Een ei is geen ei,
Twee ei is een half ei,

Driemaal is een Paasei!

Dinsdagavond 13.02.2007 was er in het 
Woonzorgcentrum Curamus te Kloosterzande 
een lezing door Marc van Raemdonck over 
schuld en schuldgevoelens na het overlijden 
van je partner, kind, ouder, vriend… Hij 
begon met een gedicht van Marinus van 
den Berg:

Hoe moeilijk is het om te blijven zwijgen.
Hoe zwaar valt het om slechts stil te zijn.

Schuld, schuldgevoelens na een overlijden. 
De een heeft het en de ander niet. Accepteer 
je gevoelens. Praat er over. Makkelijk gezegd 
ja, maar met wie en waar? Meestal word 
je door anderen gesust met de woorden: 
je hoeft je niet schuldig te voelen. Je hebt 
alles voor hem of haar gedaan wat in je 
vermogen ligt. Of hij of zij begint over zijn 
eigen problemen. Een dooddoener dus. Dit 
helpt je niet je gevoelens te verwerken. Je 
hebt iemand nodig die echt naar je luistert. 
Misschien heeft diegene op dat moment 
geen antwoord. Maar hij of zij heeft wel 
geluisterd en misschien je een eindje op weg 
geholpen je gevoelens te uiten en kun je het 
toch een plaats geven in je verdere leven.
Je moet door. Je schuldgevoelens blijven. 
Ze geraken misschien een beetje op de 
achtergrond in de loop der jaren. Er zijn 
mensen die hun hele verdere leven met 
schuldgevoelens kampen. Zijn deze wel reëel. 
Door te praten ontdek je het zelf. 
Geef rechtmatige schuldgevoelens een plaats. 

Ze mogen je niet blijven achtervolgen. Kijk  
dan opnieuw het leven in. Jezelf vergeven. 
Moeilijk is dat. Toch zul jet het moeten 
leren. Anders ga je jezelf  “gebonden voelen 
door schuld” en dan moet je hulp zoeken bij 
een ervaringsdeskundige. 
Er zijn ook achterblijvenden die geen 
schuldgevoelens hebben. Ze missen de 
gestorven persoon. Misschien hebben ze 
spijt over bepaalde zaken, die ze na het 
overlijden, hoe goed ook bedoeld, liever 
anders hadden gezien. Maar spijt heeft niets 
te maken met schuld.

Het was een interessante avond. Na de 
inleiding van Marc zijn er ook nog vragen 
gesteld. Een heel moeilijke was: hoe leer ik 
praten? Ja, geef daar maar eens antwoord 
op. Probeer iemand te vinden waarvan je 
weet dat hij of zij goed kan luisteren. Nodig 
hem of haar op een kopje koffie. Bij een 
“bakje” praat je wat makkelijker. En vergeet 
nooit: God is een goede luisteraar. Je denkt 
misschien dat Hij niets voor je doet, maar 
Hij is er voor je en je zult het merken in 
misschien kleine dingen waarin je Hem 
herkent en denkt……..dus toch.

Ik wil sluiten met de laatste woorden uit het 
gedicht waarmee het ook begint: 
Hoe moeilijk is het om te blijven zwijgen.
Hoe zwaar valt het om slechts stil te zijn. 

L.V.

SCHULDGEVOELENS NA EEN OVERLIJDEN

Palmpasen

Haantje op een stokje

Geef mij gauw een brokje,

Geef mij gauw wat wittebrood,

Anders gaat mijn haantje dood.
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...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

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

Tandprothetische praktijk H. van Hoorde-Broekaart
Kunstgebitten en Herstelligsservice

vergoeding zorgverzekering

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

Lid Organisatie van Nederlandse Tandprothetici

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

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

Hoofdstraat 47 - 4564 AM  St. Jansteen Tel./Fax 0114-312441
www.int-bleijenbergh.nl

Vloerbedekking - Vinyl - Laminaat 
Zonwering - Vouw/paneelgordijnen

Vitrages
Senior ledikanten en bankstellen

Voor persoonlijk advies gaat u naar:
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Witte Donderdag - 5 april om 19.00 uur:
Viering van de Eucharistie ter gedachtenis aan de Laatste Avondmaal, dat de Heer op deze avond met zijn leerlingen vierde; deze regionale 
Eucharistieviering houden we dit jaar alleen in Terhole. Het gehele pastoresteam zal hierin voorgaan. Tijdens deze viering is er ook de wijding 
van de paasbroodjes, die tijdens de 40- Dagen in de regio zijn gekocht en bestemd zijn om uitgereikt te worden. Tegen overhandiging van 
een bon, die in eigen parochie tot en met Palmzondag aangeschaft kon worden, kan men de bestelde broodje(s) meenemen.

Goede Vrijdag - 6 april (Vasten- en onthoudingsdag)
Herdenking van het Lijden en Sterven van onze Heer Jezus Christus.
In bijna alle parochiekerken wordt op deze dag de kruisweg gebeden, omlijst met koor- en/of samenzang. Iedere parochie geeft zelf aan op 
welk tijdstip zij deze viering houdt.

’s Avonds zijn er om 19.00 uur twee regionale vieringen:
Clinge -  voorganger: p. W. Poppe
Stoppeldijk - voorganger: zr. N. Polet
In St. Jansteen leidt de eigen werkgroep om 19.00 uur de kruisweg

Paaszaterdag - 7 april
De gebruikelijke zaterdagavondviering komen te vervallen.
In St. Jansteen is er een viering om 7 uur, geleid door de eigen werkgroep.
In onze regio wordt op vier plaatsen om 21.00 uur een paaswake gevierd:
Heikant -  voorgangers: p. W. Brand en diaken W. Tobé
Hulst -  voorganger: p. W. Poppe
Kloosterzande -  voorganger: p. J. Reurs
Nieuw-Namen - voorgangers: em.-past. J. v.d. Heijden en zr. N. Polet p.w.

Eerste  Paasdag - 8 april
09.00 - Hengstdijk - W. Tobé
09.00 - Lamswaarde - J. Reurs
09.00 - Stoppeldijk - E. v. Acker
09.00 - Terhole - N. Polet
09.30 - Graauw - W. Poppe
10.30 - Boschkapelle - W. Brand

Tweede Paasdag - 9 april
Om 10.30 uur is er in de basiliek van Hulst de regionale Eucharistieviering, voorgangers: de heren Reurs, Poppen en Tobé.

OVERZICHT VAN DE VIERINGEN 
EN DE VOORGANGERS MET PASEN 2007

10.30 - Clinge - J. v.d. Heijden
10.30 - Hulst - W. Tobé
10.30 - Kloosterzande- N. Polet
10.30 - Koewacht - J. Reurs
10.30 - WZCAntonius - J. Verster
11.00 - St. Jansteen  - W. Poppe
In Nieuw-Namen houdt de werkgroep om 11.00 uur een paasviering.

SWINNEBROODJES OM TE DELEN: €1,-
Het pastoresteam heeft het dit jaar op zich 
genomen om de regionale viering op de 
avond van Witte Donderdag aan te sturen. 
De enige (!) viering vindt dit jaar plaats in 
de kerk van Terhole om 19.00 uur. Het team 
zal hier in voorgaan en er is medewerking 
gevraagd uit alle parochies van de hele regio 
op diverse manieren. Er is ook een actie aan 
verbonden. 
In het kader van samen het brood delen - 
waarin Jezus op deze avond zelf is voorgegaan 
- bestaat er in alle parochies de gelegenheid 
een zg. “Swinnebroodje” te bestellen. De 
netto-opbrengst komt ten goede aan het 
Vastenproject van pater Cyriel Swinne in 
Bolivia. Maar het gaat niet op de eerste 
plaats om dat project te ondersteunen. Het 

gaat om het idee dat we in navolging van 
Jezus zelf een stukje van ons willen delen. 
Zoals Jezus dat deed tijdens de maaltijd, zo 
willen wij dat doen met dit broodje. Het 
kan gaan om iemand, aan wie je een broodje 
geeft omdat je iets goed te maken hebt of 
omdat je een goede herinnering hebt of 
omdat je bevriend bent of omdat het wel 
of geen familie van je is, aan een buurman 
of -vrouw of aan wie we weinig aandacht 
besteden of een teken willen geven, dat de 
ander er ook bij hoort... enz. enz. 

Iedereen die zo’n broodje wil delen met of 
geven aan een ander, zal van te voren een 
broodjesbon moeten kopen tegen betaling 
van één euro! Dit kan gebeuren in iedere 

parochie na de viering van Witte Donderdag 
zullen deze broodjes worden aangedragen 
en worden gezegend. Na de viering worden 
ze alleen op déze avond uitgereikt tegen 
overleg van de broodjesbon. De broodjes 
worden niet door anderen bezorgd. Daar 
moet iedereen zelf voor zorgen door ze te 
komen ophalen. 

De smaakvolle broodjes worden speciaal 
voor dit doel en deze viering gebakken en 
zijn niet in de handel te koop. Wie actie wil 
ondernemen om deze broodjes huis-aan-
huis of binnen familie- en of kennissenkring 
aan te bieden, kan dat gerust doen en zorgt 
dan dat er voldoende broodjesbonnen na de 
zondagsviering worden aangeschaft.
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IPV OOST ZEEUWS VLAANDEREN
CLUSTER NOORD   Kloosterzande/Ossenisse • Lamswaarde • Terhole

We zijn deze periode begonnen met het 
huldigen van Piet Serrarens (foto) die 25 
jaar lid was van ons kerkkoor. Een knappe 
prestatie om op dergelijke leeftijd je nog aan 
te sluiten bij een kerkkoor, elke maandag 
repetitie, elke zondag zingen, nooit verzaken 
zelfs nog actief lid zijn van het “groot 
koor”van lamswaarde, Terra Sancta, dit alles 
25 jaar lang. Piet, een geweldige prestatie 
waar we terecht bij hebben stilgestaan en 
waarvoor je gedecoreerd bent, je bent iemand 
waar velen een voorbeeld aan kunnen nemen, 
proficiat.

Daarna hebben we, zij het geruisloos, 
afscheid moeten nemen van Michiel en 
Petra, 2 misdienaars die naar jarenlange 
trouwe dienst aangaven ermee te stoppen, 
beiden bedankt voor jullie inzet, het ga 
jullie goed en hopelijk komen jullie over een 
paar jaar terug in ons vrijwilligersbestand. 
Gelukkig was Anne, zusje van Petra, bereid 
de open plek op te vullen en zij zal zich 
elders op deze pagina aan u voorstellen. 
Ook kunnen wij u melden dat Jeanette 
en Angèle bereid gevonden zijn onze 
misdienaargroep te versterken en hopelijk 
dat zij u in een volgende kerkkoerier willen 
voorstellen. Het is natuurlijk prachtig dat 

we jonge mensen mogen verwelkomen in 
onze kerk als vrijwilligers. Vooral ook omdat 
de kerk toch nog altijd in zwaar weer zit, 
afnemende kerkgangers, tekort aan pastores 
en een enorme druk op onze vrijwilligers. 
Jammer dat zich nieuwe mensen moeilijk 
aanmelden, toch zijn ze van harte welkom, 
er is voor elk wat wils.  Daarbij komt 
nog de beleidsnota van het Bisdom Breda 
“In duizend gezichten van uw volk”dat 
heeft het kerkbestuur doen besluiten om 
te onderzoeken een nauwere samenwerking 
met Kloosterzande en Terhole. De cluster 
Noord zoals we in de regio bekent zijn wil 
de komende tijd diverse werkgroepen van 
de 3 parochies eens bij elkaar brengen om 
eens een kijkje te nemen in hun keuken, in 
de hoop dat zij in de nabije toekomst elkaar 
willen ondersteunen zodat we gezamenlijk 
bestand zijn tegen wat komen gaat wordt 
onherroepelijk vervolgd. Als u dit leest bent u 
op het gebied van de restauratie voorzien van 
de nodige informatie. De fondsenwerving 
bevindt zich op een soort kruispunt en het 
ligt aan u welke kant we opgaan. Beter 
gezegd of we de restauratie kunnen afronden 
zoals gepland of dat we net dat laatste 
zetje moeten laten gaan. De fondsenwerving 
zou dit laatste betreuren vooral omdat er 

zoveel energie en tijd in dit project is gaan 
zitten, uniek is en, misschien nooit meer 
zal plaatshebben om de doodeenvoudige 
reden, dat de wet en subsidies vanaf 2012 
veranderen cq duidelijk verslechteren. Ook 
is er zoveel steun gekomen van elders dat 
Lamswaarde zelf eigenlijk niet achter kan 
blijven. Wij zijn u zeer dankbaar voor de 
ondersteuning.

Het kerkbestuur H. Cornelius
te Lamswaarde. 

Lamswaarde
DANK

Intervieuw met Michael Faas, 
19 jaar 

Welke opleiding heb je gevolgd? 
“Ik heb de opleiding primair metselen 
gevolgd”. 

Waarom volg je de restauratiemodule? 
“Dit wilde ik graag zelf doen. Hoe meer 
diploma’s en kennis, hoe beter ik in mijn 
werk kan worden. Wat ik hierna wil gaan 
doen weet ik nog niet. Eerst dit afmaken en 
daarna verder kijken”. 

Ga je ook de extra theoriemodules uit de 
opleiding restauratie timmerkracht afronden? 
“Dat zou ik best wel willen want dan heb 
ik ook op dit gebied meer ervaring. Ik heb 
het tot nu toe nog niet nodig gehad. Maar 
met een bredere opleiding heb je later meer 
mogelijkheden. Op restauratiegebied heb 
ik alleen nog maar gewerkt aan de kerk in 
Lamswaarde. Dat vond ik erg interessant 
werk en daarom is het jammer dat ik daar 
nu weg ben”. 

Wat vind je leuk aan metselen? 
“Je hebt eer van je werk. Hoe netter je werkt, 
hoe mooier het wordt. Het is ook erg leuk 
als je ziet dat mensen echt blij zijn met jouw 
werk”. 

Wat vind je leuker: restauratiewerk of 
nieuwbouw? 
“Dat vind ik een moeilijke keuze. Ik heb 
nog te weinig ervaring in restauratiewerk om 
daar al over te kunnen oordelen”. 

Hoe vind je het op het ROC? Is de theorie te 
begrijpen? 
“Het is allemaal goed te doen”. 

Hoe zijn de contacten met de mensen op het 
project en hoe is de begeleiding daar? 
“De contacten met de mensen van De 
Bonth van Hulten zijn prima. Ook is de 
begeleiding goed”. 

Heb je al gastlessen, excursies of bedrijfsbezoeken 
meegemaakt? 
“Nee, dat heb ik nog niet meegemaakt. Ik 
zou dit wel erg leuk en interessant vinden.

RESTAURATIE LAMSWAARDE Hallo,

Ik ben Anne van Kessel.
Ik ben 12 jaar, ik ben op 7 februari jarig.
Mijn hobby’s zijn paardrijden en mama en 
papa helpen met ons bedrijf.

Ik ga graag zwemmen. Mijn lievelingsdier is 
een konijn. Alle kleuren van de regenboog 
vind ik mooi. Ik wil misdienaar zijn omdat 
het nodig is voor de kerk, omdat het leuk is 
en omdat mijn broer en zus ook misdienaars 
zi jn.

 
Groetjes van Anne
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PAASKAARS 

De mens is vanouds in staat om zelf licht te scheppen. Zo had hij een middel 
tegen de duisternis die als een gevaarlijke of kwade macht werd beschouwd. 
Een brandende fakkel of kaars betekende niet alleen een zichtbare verlichting 
van de directe omgeving, maar ook een afweer tegen boze geesten.

Symbool van Christus
Het gebruik van de paaskaars komt het eerst voor in 384 te Piacenza 
in Noord-Italië. Pas in de middeleeuwen gaat ze deel uitmaken van de 
paaswake in heel de westerse Kerk. In het ‘exultet’ wordt de aangestoken 
kaars bezongen als het symbool van Christus die het licht voor de wereld is. 
Maar eerst wordt de kaars getekend met symbolen die allemaal betrekking 
hebben op Christus. Ze wordt versierd met een kruis, het teken van Zijn 
lijden en dood. Op de kaars staan de begin- en eindletter van het Griekse 
alfabet, de alpha en omega, en het jaartal. Dit drukt uit dat Christus als God 
het begin en einde van alle tijden beheerst. Er worden vijf wierookkorrels 
ingestoken die de vijf wonden van Christus symboliseren.

Kinderen van het licht
De brandende paaskaars is met dit alles het symbool van Christus die door 
zijn verrijzenis dood en lijden, duisternis en kwaad heeft overwonnen. 
Wanneer dan onder de processie met de paaskaars alle kaarsjes van de 
kerkgangers worden aangestoken, betekent dit dat het licht van Christus 
bestemd is voor alle gelovigen. Het is een uitnodiging om te worden: 
kinderen van het licht!

Toon Brekelmans
Kerkhistoricus

IPV OOST ZEEUWS VLAANDEREN
CLUSTER MIDDEN Hulst

Zoals velen van u ongetwijfeld al zullen weten 
viert de St. Willibrordusschool te Hulst dit 
jaar het 100-jarig bestaan. Dit wordt onder 
andere gedaan met een reünie. Deze wordt 
gehouden op zaterdag 2 juni 2007 op school 
aan het Prince Bolwerk. De reünie duurt 
van 10.00 uur tot 20.00 uur. Er wordt een 
boek geschreven over de geschiedenis van de 
school. U kunt dit al bestellen via de website 
www.reuniestwillibrordusschool.nl . Hierop 
is ook alle verdere informatie te vinden voor 
die dag. Betalen en afhalen van het boek 
gebeurt op 2 juni op school. We hopen 
natuurlijk die dag iedereen te ontmoeten 
die er les heeft genoten dan wel gegeven. U 
hoeft zich voor de reünie niet op te geven.  
Hebt u nog oude foto’s, stuur ze dan met 
de jaartallen en eventueel namen door naar 
dit e-mail adres gpmaas@zeelandnet.nl . 
Al deze foto’s zullen die dag te zien zijn op 
diverse plaatsen in de school en u kunt ze die 
dag ook bestellen. Dus alle leerlingen, oud 
leerlingen, leerkrachten en oud leerkrachten, 
tot ziens op zaterdag 2 juni. Noteer het alvast 
in uw agenda. 

- De geschiedenis van het onderwijs in Hulst vindt haar basis in het R.K. -armenbestuur 
en de St. Vincentiusvereniging van honderd jaar geleden. Zij kwamen in contact met 
de Broeders van Huijbergen, die medewerking wilden geven voor het oprichten van een 
Katholieke Jongensschool. Dit en nog veel meer kunt u te weten komen via internet en 
het bezoeken van de reünie. 

- De Broeders van de onderwijsstichting St. Marie in Huijbergen èn de Zusters 
Franciscanessen uit Roosendaal hebben jarenlang hun stempel gedrukt op het onderwijs 
en de opvoeding van de jeugd in het algemeen. Zijn hebben bijgedragen aan het welzijn 
van de bevolking in Hulst en omgeving.

- Het onderwijs is met zijn tijd meegegroeid. Ook nu wordt gezorgd voor kwaliteit. Het 
basisonderwijs zal zich steeds vernieuwen en is dan voor de jeugd een goede springplank 
voor de toekomst.

- Als kinderen mogen zijn wie ze in diepste wezen zijn, kunnen zij zich met overtuiging 
vormen tot goede mensen van deze maatschappij.

WILLIBRORDUSSCHOOL 1907 - 2007
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IPV OOST ZEEUWS VLAANDEREN
CLUSTER ZUID Heikant • Koewacht • St. Jansteen

Een nieuw Pinksteren
In 1959 kondigde paus Johannes XXIII een 
concilie aan met het doel om de Kerk ‘bij de 
tijd’ te brengen, maar met de vurigheid als 
van het eerste begin. Het Tweede Vaticaans 
Concilie opende de vensters en de deuren 
van de Kerk voor iets nieuws. Maar dat 
nieuwe kon niet zomaar de vrucht zijn van 
menselijke inspanning. De echte verrassende 
werking moest komen van de heilige Geest. 
Op Pinksteren 1998 kwamen in Rome een 
kwart miljoen katholieken bijeen uit 56 
bewegingen, waaronder de Charismatische 
Vernieuwing. Paus Johannes Paulus II had 
hen uitgenodigd. Hij sprak daarbij van een 
nieuwe lente voor de Kerk.

Charismatische Vernieuwing
Het Griekse woord charis wil zeggen: 
geschenk, genade. Charismatisch is als 
geschenk, door genade. Charismatische 
vernieuwing betekent dus: een vernieuwing 
als geschenk van God. Het werken van de 
Heilige Geest heeft betrekking op de hele 
mens. Zijn gaven zijn totaal en levensecht. 
Met vier anderen vormen Marja Smet en 
zuster Marie-José de plaatselijke gebedsgroep. 
Zij komen wekelijks bijeen om te bidden, 
te zingen en zich te laten leiden door een 
woord uit de bijbel; daarbij is er alle ruimte 
voor een eigen inbreng. Daarnaast komt men 
maandelijks samen in een groter verband; 
naast het gebed is daar ook ruimte voor 
verdieping en meditatie. Geestelijke groei bij 
zichzelf en bij groepsleden ervaart men als een 
rijkdom, die tot blijdschap en dankbaarheid 
stemt. Begin van het gebed is steeds een 
lofzang aan God en een danken voor de 
schepping en het leven; daar sluiten direct 
op aan voorbeden voor de samenleving, 

natuur en milieu, en het persoonlijke 
welzijn. Vanuit het gebed en de vorming 
groeit de liefde voor de medemens. Tot 
het organiseren van verschillende vieringen 
voelt men zich geïnspireerd. Zesmaal per 
jaar is er een mis tot intentie van de vrede; 
vrede in het hart van iedere mens, vrede 
in gezinnen en kleine gemeenschappen en 
vrede wereldwijd. Zesmaal per jaar is er ook 
een stille aanbidding van de Allerheiligste 
met uitstallen van het heilig Brood. Daarmee 
legt men nadrukkelijk een band met de 
levende Jezus, de stervende Jezus en bovenal 
met de verrezen Jezus. Naar zijn boodschap 
en zijn woorden wilt men het eigen leven 
inrichten. 

Vanuit deze grondhouding komt de wens 
om nadrukkelijk voor de vrede te bidden. 
Een kenmerkend vast gebed voor de vrede 
is er niet; alle gebeden worden spontaan 
verwoord. Zo ook het volgende gebed:  “Dat 
wij allen die nu in gemeenschap met elkaar 
verbonden zijn in liefde met elkaar mogen 
leven.” Alle bijeenkomsten en vieringen zijn 
vrij toegankelijk en worden bezocht door 
meerderen vanuit heel de regio; sommigen 
komen zelfs van over de grens. Iedereen is 
welkom; ook bij een eenmalig of onregelmatig 
bezoek is men welkom. 

Wekelijkse bijeenkomst: 
Elke maandag, 19.00 uur.   
Brouwerijstraat 25, St. Jansteen.

Mis voor de vrede: 
Elke eerste maandag van de even maand.  
Kapel te Kapellebrug, 19.00 uur.   

Aanbidding van de Allerheiligste: 
Elke eerste donderdag van de oneven 
maand.          
Kapel te Kapellebrug, 14.30 – 15.30 uur. 

Contactadres:
Zr. Marie-José Roelans, Brouwerijstraat 25, 
St. Jansteen.

Beste gebedsgroep,   

Uw bidden en verzorgen van de vieringen 
gebeurt in stilte, maar het is van groot 
belang voor de parochie en de gemeenschap. 
Namens allen wens ik u veel inspiratie en 
moed om door te gaan.

Omer Calle

          Marja Smet Zuster Marie-José

St. Jansteen

KOM HEILIGE GEEST, 
VERNIEUW HET AANSCHIJN VAN DE AARDE

EEN DAK 

OM TE DELEN

VASTENACTIE  2007
De samenwerkende Caritasinstellingen 

en Vastenactiegroepen in Oost Zeeuws-

Vlaanderen Oost promoten voor de 

vastenactie 2007 het gezamenlijk 

project: “Een dak om te delen.”

Pater Cyriel Swinne uit St. Jansteen 

is al meer dan 30 jaar werkzaam in 

de wijk La Paz van de miljoenenstad 

Barranquilla in het Zuid Amerikaanse 

Colombia. Hij is vooral werkzaam in 

het onderwijs, de gezondheidszorg, 

bejaardenzorg en de daklozenopvang. 

Met de plaatselijke gemeenschap maakt 

pater Swinne daarbij gebruik van een 

multifunctioneel parkje. Daarin wordt de 

jeugd uit de wijk opgevangen voor sport 

en spel en culturele activiteiten. Tevens 

wordt hier dagelijks een warme maaltijd 

verstrekt aan 300 kinderen van dakloze 

ouders. Men heeft dringend behoefte 

aan het vernieuwen en herstellen van 

de bouwvallige overkapping van het 

parkje.

De totale opbrengst van de vastenactie 

2007 van de R. K. parochies van Oost-

Zeeuws Vlaanderen Oost zal door 

Cordaid Nederland verhoogd worden tot 

het totale bedrag wat benodigd is voor de 

volledige realisering van dit project. Het 

bedrag wordt rechtstreeks overgemaakt 

aan pater Swinne. Na sluiting van de 

actie zal de totale opbrengst bekend 

gemaakt worden.

Namens pater Cyriel Swinne danken 

de organiserende Caritasinstellingen en 

Vastenactiegroepen u voor uw milde 

bijdrage. 

Paul Prince, 

Caritas St. Jansteen / Heikant.
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Het streven om de kerk van Heikant ter 
gelegenheid van het 75 jarig jubileum aan 
de buitenkant strak in de lak te zetten werd 
op het nippertje gehaald! Het kerkbestuur 
wist het benodigde geld voor de hoge goten 
bij elkaar te krijgen en het lage schilderwerk 
werd uitgevoerd met inzet en middelen van 
de Heikantse werkgroep.

Al het zichtbare werk is geklaard en 
zelfs de tralies zijn opgeknapt en daarna 
gegalvaniseerd zodat ze er weer voor 75 
jaar tegen kunnen. Honderd procent klaar 
is het nog allemaal niet, want er zitten nog 
een paar lelijke ramen weggestopt aan de 
pastoriezijde, en ook de kelderramen moeten 
nog gedaan worden. Maar daar merkten de 
vele bezoekers op 24 september niets van.
Zij kwamen voor de speciale 
herdenkingsviering in de met bloemen 
versierde kerk waarbij maar liefst drie paters 
Maristen voorgingen. Pater Joop Reurs werd 
speciaal voor deze gelegenheid geassisteerd 
door zijn collega’s Eugène van Acker en 
Willy Weemaes. (zie foto) Beide paters zijn 
afkomstig uit Heikant en hebben daar ook 
hun eerste openbare H. Mis opgedragen. 
Zij maakten er voor de vele Heikantenaren 
en oud-Heikantenaren een speciale dag van. 
Het was lang geleden dat er op Heikant nog 
eens een mis werd opgedragen met “ drie 
heren”. Niet alleen het vaste Heikantse koor 
liet van zich horen maar ook de plaatselijke 
fanfare speelde een aantal mooie stukken 
tijdens deze dienst, en er werkte ook een 
groep kinderen van de basisschool mee. 
Het was heel plezierig dat nogal wat oud-
Heikantenaren voor deze gelegenheid waren 
afgezakt naar hun geboortedorp. Zodoende 
zat de kerk bijna vol. Na afloop werden de 
mensen nog toegesproken door Jack Bekkers 

van het Kerkbestuur, waarna iedereen 
koffie kreeg aangeboden. Daarbij bleek er 
genoeg stof voor gesprek, want veel mensen 
zagen oude bekenden terug, en er kwamen 
natuurlijk ook veel herinneringen boven 
tijdens  het bekijken van de tentoonstelling 
die ook in de kerk was ingericht. (zie foto)
In de namiddag werd er door het kerkbestuur 
nog een receptie aangeboden, waarbij een 
lekker glas wijn gedronken kon worden. Er 
werden ook diverse zaken door de stichting 
te koop aangeboden zoals wijn met een 
speciaal etiket, twee soorten kaarsen en een 
vijftigtal oude kerkstoelen. (zie foto) Dat 
alles bij elkaar leverde de stichting weer wat 
middelen op om het lopende schilderwerk 
voort te zetten. Bovendien was er een gulle 
anonieme gever die een zeer mooi bedrag 

beschikbaar stelde aan het kerkbestuur ten 
behoeve van het onderhoud aan de Heikantse 
kerk. En ook dat is een hele leuke opsteker!
Kortom, het was voor de organisatie 
bestaande uit leden van het Kerkbestuur 
en de Werkgroep een hele klus om zo’n dag 
te organiseren, maar het was zeer zeker de 
moeite waard!

Over de jubileumtentoonstelling die het 
verleden en een stukje van het heden liet zien  
valt nog zoveel te vertellen dat wij hieraan 
in de volgende kerkkoerier apart aandacht 
zullen schenken.

Stof genoeg voor gesprek

JUBILEUM IN HEIKANT
75 jaar Heikantse kerk gaat niet onopgemerkt voorbij

ONLANGS VIERDEN WE HET 
75-JARIG BESTAAN VAN DE 

THERESIAKERK IN HEIKANT

Nog maar enkele jaren geleden was er de 
vraag: ‘Wat moeten we met het gebouw, 
ombouwen tot museum? Het ging als een 
lopend vuurtje. Veel mensen vonden het 
eeuwig zonde. Zo’n mooi kerkje mag toch 
niet verloren gaan voor de eredienst. Een 
inwoner van het nabije Hulst was er zeer 
door aangedaan. Vanuit zijn hart borrelde 
onderstaand gedicht naar boven op een 
bekende melodie. Gelukkig is het tij gekeerd. 
Het gebouw zal blijven voortbestaan, maar 
dat veel mensen vanuit hun hart er blijvend 
gebruik van zullen maken. Dat zij, zoals 
onze voorouders, de waarden van het geloof 
weten te waarderen. Voor hen zelf en voor de 
naaste toekomst.

HET KERKJE
Waar blijft ons kerkje Heer,
waat blijft het nou?
Staan wij dan weldra,
echt in de kou?
Geen diensten meer,
geen klokgelui,
‘t is om te huilen Heer.
Help ons toch gauw

Waar blijft ons kerkje Heer,
‘t was mijn moeders thuis.
Haar oma was ook hier
en bad voor het kruis.
Moet jij verdwijnen,
voor een orgel van Mortier?
Ach Heer, blijf toch maar
blijf toch maar hier.

Geen huis, geen kruis, o Heer,
ik weet het allang.
Denk aan de Heikant,
we zijn er zo bang.
Straks is er geen kerkje meer,
en geen Lieve Heer.
Eind van de wereld,
de jeugd wil niet meer.

Een mens in nood
reikt naar de Heer,
wanneer bommen vallen,
recht op ons neer.
Mijn broer vertelde het mij,
hij zag het van nabij.
Heer redt ons Heer
Blijf aan ons zij.

G. Buise
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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

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

Al heel lang worden stoffelijke resten van 
martelaren en heiligen vereerd. Graven 
werden zelfs verstoord om lichaamsresten van 
martelaren en heiligen in stukjes te verdelen 
over heel Europa. Deze lichaamsresten 
bewaart men in speciaal hiervoor ontworpen 
kunstvoorwerpen, relieken genaamd. 
Relieken waren erg populair tot de 
veertiende eeuw, hierdoor liep de handel 
en verering van deze relieken uit de hand. 
Na het Concilie van Trente (1545-1563) 
moesten de relieken voorzien zijn van een 
authenticiteitverklaring afgegeven door een 
bisschop of kardinaal. Verder mochten de 
relieken in het openbaar vereerd en getoond 
worden. Relieken kunnen opgedeeld worden 
in verschillende categorieën
(1) lichamelijke resten;
(2) kledingstukken of een delen van een 
kledingstuk;
(3) voorwerpen die in contact zijn geweest 
van een heilige of een vereerde persoon.

De Parochie-kerk 
H. Henricus in 
Clinge bezit 18 
relieken. Vroeger 
vereerde de bur-
gers deze door 
middel van een 
reliekhouder in 
de vorm van een 
ring. Een van de 
relieken die aan 
deze kerk toe-
behoord is die 
van de Heilige 
Apollonia. Zij is 

de patrones van de tandartsen en werd aan-
beden om kies- en tandpijn tegen te gaan. 
Toen Apollonia hoogbejaard was stierf ze aan 
de marteldood in 249 in Alexandrië. Omdat 
ze Christen was. Apollonia wordt in de kunst 
vaak afgebeeld als maagd,. Met hoofddoek, 
als vorstin, als hofdame of als kluizenaar. Op 
deze afbeelding (links) zijn haar attributen 
de palm en de tang die een tand omklemt. Er 
zijn echter nog meerdere mogelijkheden hoe 
Apollonia van Alexandrië wordt afgebeeld. 
Meer over Apollonia en de reliek kan gelezen 
worden in een verslag dat geschreven werd in 
2006 door Bregje Segers. Een exemplaar van 
dit verslag is aanwezig in de Parochiekerk H. 
Henricus in Clinge.

Figuur 1: Afbeelding Apollonia : Francisco 
de Zurbarán, 1636, Parijs, Louvre. © 
Olga’s Gallery, (http://www.abcgallery.com/Z/
zurbaran/zurbaran18.html).

Figuur 2: Voorkant van de reliek van de 
Heilige Apollonia.
© Bregje Segers

Figuur 3: 
Achterkant 
van de 
reliek van 
de Heilige 
Apollonia.
© Bregje 
Segers

Figuur 4: De werken van den Vondel: vierde 
deel 1640-1645. uitg. door J.F.M. Sterck, 
H.W.E. Moller, C.G.N. de Vooys ea. Amsterdam 
1930. (dbnl 2004) (http://www.dbnl.org/tekst/
vond001dewe04/vond001dewe04_0075.htm) 
geraadpleegd op 2006-05-14.

Figuur 5: 
Bidprentje
© St Charles 
Borromeo Cathelic 
Church of Picyune
( h t t p : / / w w w .
s c b o r r o m e o . o r g /
s a i n t s / a p o l l o n i .
htm).

1 Deze had als doel de misstanden en misbruiken 
aan te pakken binnen de Rooms-Katholieke 
Kerk. Er moest ook duidelijkheid gebracht 
worden over de protestantse geloofspunten. 

DE RELIEK VAN DE HEILIGE APOLLONIA
Door Bregje Segers

WIJZIGING IN HET KERKBESTUUR

Met ingang van 1 februari jl. zijn er enkele wijzigingen in het kerkbestuur van de H. 
Henricusparochie opgetreden. Dhr. Adri Totté heeft na een periode van bijna 12 jaar zijn 
functie als penningmeester beëindigd. Namens onze parochie willen wij dhr. Totté bedanken 
voor zijn inzet gedurende deze lange tijd. Inmiddels heeft de bisschop van Breda dhr. Harry 
Puts uit Hulst als zijn opvolger benoemd. Dhr. Puts zal vanaf heden alle werkzaamheden 
als penningmeester van ons bestuur op zich nemen. Ook kunnen wij u meedelen dat dhr. 
Etiënne de Deckere uit Clinge ons kerkbestuur komt versterken. Zijn benoeming door onze 
bisschop is eveneens reeds gebeurd. Langs deze weg willen wij Harry en Etiënne van harte 
feliciteren en hen namens onze parochie van harte welkom heten.

Het kerkbestuur zit er nu als volgt uit:
- Pater W. Poppe, voorzitter; - Mevr. L. van Esbroeck-Boënne, vice-voorzitster;
- Dhr. J. Leegstraten, secretaris; - Dhr. H. Puts, penningmeester;
- Dhr. Th. van Hoof, technische zaken; - Dhr. D. de Loos, kerkhofzaken;
- Mevr. W. Mandjes-de Keijzer, lid; - Dhr. E. de Deckere, lid.

(zie ook www.ipv-ozvl.nl) 

Bregje Segers uit Clinge volgde o.a. de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in 
Antwerpen. Conservatie en restauratie in schilderkunst en glas-in-lood boeit haar. Doet 
ervaring op bij glazenier G. van den Bergh te Hulst.
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WOONSTICHTING 
HULST

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

e-mail: info@wshulst.nl
www.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

Het Reynaertcollege is een katholieke school en staat open voor 
alle leerlingen uit de streek. We geven onderwijs op een hoog  
niveau, met aandacht voor een brede culturele vorming, in een 
sfeer van respect en vertrouwen.

Locaties
Zoutestraat 61A Gildenstraat 1
brugklassen-havo-vwo lwoo-vmbo
4561 XA  Hulst 4561 WZ  Hulst
tel: 0114-381818 tel: 0114-381868

site: www.Reynaert.nl

R E Y N A E R T C O L L E G E

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

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 385 Industrieweg 13
4530 AJ  Terneuzen Terneuzen

e-mail: redactie@streekbeeld.nl

Tel. 0115-649800  Fax 0115-649801H
AM

EL
IN

K 
N

AT
U

U
RS

TE
EN

- Grafmonumenten
- Dorpels
- Aanrechtbladen
- Tafelbladen
- Vensterbanken

- Sierschouwen
- Naamplaten
- Afdekplaten
- Onderhoud & 

Reparatie

HAMELINK NATUURSTEEN

Sjaak Hamelink

Nijverheidsstraat 53/55
4538 AX  Terneuzen

Tel 0115-612 617
Fax 0115-617 727
Mobiel 06-51 536 854

E-mail: info@hamelinknatuursteen.nl
www.hamelinknatuursteen.nl

Een passend grafmonument 
voor uw dierbaren

In ons gespecialiseerd bedrijf 
vervaardigen wij:

Ook voor onderhoud en reparatie 
kunt u bij ons terecht!

Administraties en Belastingzaken

Verzekeringen

Regio          bank

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

Telefoon: 0114-682420
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VRIJWILLIGER
VRIJWILLIGER, het is slechts een woord 
doch immens groot van soort
van inhoud qua persoon, organisatie en werk 
ik ben het, bij het  op zoek gaand o.a. voor de kerk 
vond daar voor mij een goede kans
in het stukje werk voor de aktie KERKBALANS.
Een jaarlijks terugkomend feit.
Kan daar ook mijzelf in kwijt.
Er wordt beroep op me gedaan
in een alleenzijnd, te leeg bestaan.
Vrij kom ik , de williger tegemoet
en die voldoening doet mij goed.
Geeft vrijheid in wederzijds vertrouwen
en een kans om verder op te bouwen
aan een kerk van mensen hier en daar.
Al is het nog zo weinig,MAAR
wanneer de eerste spa niet wordt gezet,
en niet op de kleintjes wordt gelet
Zal het KERK ZIJN niet gedijen, nee
de betalende williger alleen , niet tevree
ook de vrij(e) williger doet zeker mee.

zonder naam

PAASMANDJE
Wat heb je nodig:
Papier.
Schaar.
Lijm.

Neem een stuk papier en 
teken daar een flink rondje 
op. Bijvoorbeeld met een 
bord of schoteltje. In het 
midden teken je ook een 
cirkel en knip dan 16 stroken 
zoals op het plaatje. Buig ieder tweede strookje omhoog 
en laat de andere nog even plat liggen. Plak er dan een 
strook papier omheen. Ga nu vlechten. Vouw de andere 
stroken omhoog en vlecht daar weer een horizontale strook 
doorheen. Daarna nog een derde om het af te maken. Lijm 
nu nog het hengsel eraan en eventueel versier je de rand 
nog met geknipte rand kleine strookjes. 

 
Tip:
Je kunt ook een vierkant doosje maken en daarvoor kun je zelfs alleen maar stroken 
gebruiken en in elkaar vlechten.
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IPV OOST ZEEUWS VLAANDEREN
CLUSTER WEST Boschkapelle • Hengstdijk • Stoppeldijk

RECTIFICATIE
Het telefoonnummer van mevr. J. Baecke-
Lauret, contactpersoon voor Boschkapelle 
is 0114-671328

MEDEDELINGEN 
VAN HET BESTUUR

De benoemingen zijn dan nu bekend  tot 
secretaris van het bestuur is benoemd
Mevr Marjet Prince .
Penningmeester wordt de heer Arie Sponselee 
en tot vice-voorzitter is benoemd de heer 
Ronnie Haerens. De andere bestuurleden zijn 
mevr Irene kerckhaert, Janneke Bonnema, 
Marijke Strobbe, Marlies Everaert en de 
heren Wilfried Bral en Lucien Verschueren.

Op 17 januari j.l. had het bestuur een 
werkbezoek samen met de werkgroep 
Gebedsdiensten en lectoren uit  de drie 
parochies. We hebben daar een goed overleg 
gehad over de werkzaamheden die zij zal doen 
in de parochies. Het bestuur heeft het als zeer 
positief ervaren om met Werkgroepleden  
te hebben gesproken. Een volgend overleg 
komt er zeker. We zijn als bestuur van plan 
om nog meerdere werkgroepen eens uit te 
nodigen voor overleg met hen.

RH.

Op  donderdag 30 november 2006 hebben 
we in zijn  vertrouwde parochiekerk de 
H.H. Pertus en Paulus afscheid genomen 
van meester Mangnus. Velen waren daar 
aanwezig om deze bijzondere man, onze 
dirigent en organist de laatste eer te bewijzen. 
Meer dan zestig jaar was hij organist en 
dirigent van het kerkkoor ook heeft hij vele 
jaren het parochieblad voor Boschkapelle en 
Hengstdijk verzorgd. En wat heeft hij ons 
een prachtig boekje achter gelaten over het 
300-jarig bestaan van de parochie in 1995. 
Het is mogelijk alles te vernoemen wat hij 

voor de parochiegemeenschap Boschkapelle 
heeft betekend. Het is zoals het op de 
rouwkaart stond: 

In het leven… en ook in de taal zijn nuances 
alles.

Hij was een man die nuances aanbracht.

Wij zullen meester Mangnus altijd in ons hart 
sluiten.

R. Haerens. vice- voorzitter

IN HERINNERING

JOZEF MANGNUS    

* 22 JULI 1919    † 26 NOVEMBER 2006

Zijn Friezen koppig?
Vindt u ook dat Friezen koppig zijn, jongeren 
lastig en bui tenlanders gemakzuchtig? Of 
vindt u dat moslims onze samenle ving 
bedreigen en zwarte mensen onze normen 
en waarden maar aan hun laars lappen? Op 
dit alles kun je heel verschillend reageren. 
De een vindt het voorbeelden van negatieve 
discriminatie en noemt het vooroordelen. 
De ander ervaart een van deze uitdrukkingen 
als waarheid. Weer anderen twijfelen aan 
het waarheidsgehalte van deze uitspraken 
en vragen zich af wat er nu wel en niet van 
waar is.

Wanneer je deze uitspraken goed bekijkt, 
blijken ze alle maal in het meervoud te staan. 
Het gaat niet over één mens, maar over een 
hele groep van hetzelfde ‘soort’ mensen. 
Als mensen een Fries koppig noemen, 
komt dit voort uit de algemene ge dachte 
dat Friezen koppig zouden zijn. Je spreekt 
dan van een ‘karikatuur’, waarmee wordt 
bedoeld dat koppigheid een ‘karak tertrek’ 
van Friezen zou zijn.  Onzin natuur lijk, want 
Friezen zijn onder ling net zo verschillend 
als iedere andere bevolkings groep. De een 
is gemoedelijk, de ander vol humor en een 
derde kan inderdaad best koppig zijn. Aan 
zo’n uitspraak over Friezen til ik niet zo 
zwaar en eigen lijk moet ik erom grinniken. 

Anders wordt het wanneer zo’n algemeen 
beeld zonder meer nega tieve beelden 
verspreidt. Bijvoorbeeld dat moslims 
bedreigend zijn en jonge ren lastig. Dan 
moeten moslimjongeren wel heel lastig en 

bedreigend zijn... Op deze wijze wordt een 
negatief beeld neergezet van mensen die 
onze plaatsgenoten, buren en ouders van 
vrienden van onze kinderen zijn. Wanneer 
de televisie beelden van enkele agressieve 
zwarte jongeren laat zien, denken we ‘zie 
je wel’. Wanneer de omroep vervolgens een 
documentaire over enkele agressieve radicale 
moslims toont, wordt de angst voor de 
dreiging van de Islam in Nederland daarmee 
behoorlijk gevoed.

Als mensen mij vanuit zulke angsten 
benaderen, begrijp ik hen, maar ik betreur 
het ook. Want het is zwaar om met angst 
te leven.  En het is zo jammer wanneer 
mensen niet verder denken na zo’n negatief 
programma. Want als je vraagt naar eigen 
ervaringen, gaan mensen vaak vertellen 
over hun contacten met moslims en zwarte 
mensen die positief blij ken te zijn. De 
mensen die ze kennen blijken anders te zijn 
dan het negatieve beeld doet verwachten. 

Een algemeen negatief beeld doet mensen 
tekort en drukt hen een stempel op. En 
dat is voor de betrokkene moei lijk om mee 
om te gaan. Als mensen namelijk slecht 
over je denken en zonder meer voor jou of 
je geloof op hun hoede zijn, kun je het in 
hun ogen haast niet goed doen. Alles wordt 
dan negatief uitgelegd. Je kunt het gewoon 
niet goed doen. Maar wanneer mensen 
elkaar leren kennen blijkt herhaaldelijk dat 
koppigheid of agressie geen karakter trek is 
van een bepaald volk, geloof of ras. Bij elk 
volk, bij elk geloof en bij elk ras komen 

VOOROORDELEN

koppige, agressieve en lastige mensen voor. 
Net zoals we bij elk volk, bij elk geloof en 
bij elk ras goedwillende, vredelievende en 
sympathieke mensen ontmoeten. 

Corry Nicolay

Vanuit mijn donker
Kijk ik naar jouw licht

En voel jouw warme handen
Op mijn koud gezicht.

Zo was het al
toen het begon

Ik koester mij in jou
Als in een zon.
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DE WEG
Een gedachte voor de Lijdenstijd/

40-dagentijd en Pasen.

MILDE LEVENSWIJSHEID
Wanneer op ons alledaagse leven wordt 
ingebroken door zorgen en verdriet, 
buitelen gevoelens over en door elkaar 
heen. Soms kan een wezenloze leegte 
grip op ons krijgen. We betreden voor 
ons gevoel nieuwe levensterreinen die 
voor een ander al langer bekend zijn.  
Hoe geef je zorgen, ziekte, leegte een 
plaats in je leven waar je verder mee 
kunt leven? Woorden als acceptatie en 
aanvaarding worden als te gemakkelijk 
en onwaar ervaren. Van levensbelang 
is het ermee om te leren gaan en er 
een zekere vorm van rust in te vinden. 
Verwonderd kunnen we merken dat juist 
op deze zware levensweg ook pareltjes 
van diepe en milde levenswijsheid 
oplichten. 

Mensen die van binnen mild worden
beseffen wie ze zelf zijn.
Je oordeelt niet meer over anderen,
je bent niet langer hard,
je wilt niet overal gelden
ten koste van medemensen.
Je luistert omdat elke andere
een voortdurend wonder kan zijn
je geniet van zon en regen
en van heel kleine, wondergoede dingen.
Je houdt van de mensen
omdat je geleerd hebt van jezelf te 
houden,
niet zoals je zou willen zijn
maar gewoon zoals je bent.
De Kracht ontwaakt in je 
die je doet leven, met heel je zijn.

Zo kan iemand die ‘de weg’ ontdekt, 
voor de ander een ‘wegwijzer’ zijn

WERKGROEPEN
GEBEDSDIENSTEN EN LECTOREN

Stoppeldijk

Wij, de vrijwilligers van Boschkapelle, 
Stoppeldijk en Hengstdijk, die voorgaan 
in de Woord- en Communiediensten en 
de Lectorengroep werden door het Bestuur 
van de Personele Unie, Boschkapelle en 
Stoppeldijk, uitgenodigd om op 17 januari 
bij elkaar te komen.
- We wisselden van gedachten over 
samenwerking van de werkgroep 
gebedsdiensten Boschkapelle en Stoppeldijk 
en in de toekomst mogelijk met Hengstdijk. 
- Georganiseerd vanuit het Bisdom kunnen 
we, in belang van onszelf en het doel wat we 
hebben, ons verdiepen in de achtergrond van 
voorgaan en lezen. 

- We hebben gesproken over uitbreiding van 
de groep. Vanuit ons parochieblad doen we 
een beroep op mensen, die belangstelling 
hebben voor dit werk. Wilt u ermee 
kennismaken? Laat het ons weten. We willen 
u er graag over vertellen. En als u besluit mee 
te willen doen, weet dan dat u er niet alleen 
voor staat.

Een telefoontje naar R. Haerens, die alles 
coördineert. 0114-672026
of naar C. Lambert 0114- 671370

J. H.

In het Kerstnummer van de Koerier 
hebt u kunnen lezen over de nieuw te 
vormen Personele Unie van de parochies 
Boschkapelle, Stoppeldijk en Hengstdijk. 

Inmiddels zijn we per 1 jan. met toestemming 
van de Bisschop van start gegaan. 7 dec.2006 
hebben wij de laatste vergadering gehad van 
het kerkbestuur in de traditionele vorm. 

Er is afscheid genomen van Marleen en 
Annemiek met de belofte dat ze zich blijven 
inzetten in hun vrijwilligerswerk. Hartelijk 
dank hiervoor. Hoewel wij nu één bestuur 
gevormd hebben met  onze buurtprochies, 
blijven wij afhankelijk van onze vrijwilligers, 
want hoewel één bestuur, blijven we wel 
zelfstandig werken in onze eigen parochie, 
maar waar mogelijk wordt er samengewerkt. 

Inmiddels hebben we onze eerste 
gezamenlijke bijeenkomst gehad van lezers 
en voorgangers .

Via de basisschool is er een begin 
gemaakt met de voorbereiding van onze 
twee communicantjes. Daar het voor de 
school steeds moeilijker wordt om dit in 
schoolverband te organiseren is hier ook 
een vrijwilligster ingezet om Juffr. Addie 
te ondersteunen. 14 april worden ze in de 
kerk aan u voorgesteld en 3 juni is het hun 
grote dag. Hoewel het slechts twee kinderen 
zijn proberen we er toch iets speciaals van te 
maken, zodat deze viering  in onze parochie 
kan blijven bestaan.We hopen op een grote 
belangstelling.
     
I. Kerckhaert

Hengstdijk

UNIE PAROCHIES

In deze Kerkkoerier een berichtje over de 
onlangs overleden Zuster Angela, U kent 
haar als Martha Janssen, Zij trad, zoals 
twee van haar zussen, in het klooster van de 
DOCHTERS DER LIEFDE. Broer Frans 
werd priester-Lazarist, eerst in Brazilië, later 
als bisschop in Ethiopië. De vier andere 
kinderen uit het gezin, zijn in het huwelijk 
getreden. Als laatste van het hele gezin 
is Zuster Angela 14 december vorig jaar 
gestorven. 

Midden in de oorlog ging zuster Angela, 
23 jaar oud, naar het noviciaat in Nuth 
in Limburg. Zorgde in Velddriel voor de 

bejaarden. Ging in 1949 naar Java om te 
gaan werken voor de jongeren van Don 
Bosco in Surabaja. Ze zette zich 36 jaar in 
voor mensen in Indonesië en de zusters daar. 
In 1985 kwam ze terug naar Nederland om 
zorg te dragen voor de communiteit van Den 
Bosch. Haar laatste acht jaar was ze in het 
verzorgingshuis te Panningen, samen met 
haar twee zussen.

Haar leven bracht ze door in dienstbaarheid 
voor mensen. Zij rust nu in de vrede van de 
Heer.

J. H.

IN HERINNERING
Boschkapelle
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In 2007 willen vrijwilligers en het pastoraal 
team van onze regio Oost-Zeeuws Vlaanderen 
starten met geloofsgesprekken in groepen 
volgens het concept van Geloven Nu. 
Hiermee wordt aangesloten bij de tijdsgeest 
van nu: mensen willen zelf nadenken over 
zaken als zingeving en geloof en hierover met 
anderen communiceren. Gespreksgroepen 
vormen zo een dak boven het hoofd van 
mensen , die op zoek gaan naar diepere 
zingeving, naar een relatie met God  en de 
betekenis die de oude bijbelverhalen vandaag 
voor ons kunnen hebben. De Nederlandse 
bisschoppen moedigen deze nieuwe , 
missionaire vorm van Kerk – zijn van harte 
aan. De groepen zijn er voor iedereen: 

jong en oud, voor trouwe kerkgangers 
zowel voor randkerkelijken, katholiek of 
protestant, zowel voor “zeker- weters”als 
voor twijfelaars en “opnieuw-beginners “. 
De bijeenkomsten zijn ontspannen maar 
wel goed gestructureerd. Er wordt gebruik 
gemaakt van goed verzorgde handleidingen. 
Daarin staan geselecteerde bijbelteksten, 
toelichtingen daarop en te bespreken vragen. 
De bijeenkomsten worden altijd afgesloten 
met een kort momnet van meditatie en 
gebed. Er zijn 8 gesprekken per jaar, 1 x per 
maand op een avond ( of middag ) in de 
week. Er wordt naar gestreefd voorlopig drie 
lokaal verspreide groepen samen te stellen.
Profiel van de deelnemer:

· wil zijn ervaringen en gedachten over 
geloven delen met anderen

· is geïnteresseerd in de betekenis van 
bijbelverhalen voor het leven nu

· hoeft geen grote prater te zijn en al 
evenmin geleerd

· heeft respect voor de beleving van anderen 
en is bereid hiernaar te luisteren 

· vertrouwt dat de gesprekken met anderen 
bijdragen aan verdieping en verlevendiging 
van de persoonlijke levensbeschouwing

· bereidt zich voor op de bijeenkomsten door 
het lezen van de teksten en toelichtingen 
en het doornemen van vragen

· beschermt de privacy van de andere 
deelnemers

INFORMATIE GELOVEN NU

Namen van gesprekleiders:
Hulst: 
Margriet Hermans: Tabakstraat 12  4561 HW Hulst
Corrie van de Manacker: Zomerstraat 10 4561 CE Hulst

Cluster Zuid en Oost (Koewacht, Heikant, St. Jansteen, Graauw, Clinge, Nieuw-Namen): 
Liliane van Esbroek: Molenstraat 42  4567 BD Clinge
Gonny Rozijn van Ham: Hazelaarstraat  74  4576 CJ Koewacht

Cluster Noord en West (Kloosterzande, Lamswaarde, Terhole, Boschkapelle, Hengstdijk, Stoppeldijk):
Tiny Seij: J. F. Kennedysingel 10 4587 AM Kloosterzande
Tersy Maes: Minnebrugstraat  6  4561 CV Hulst

AANMELDSTROOK:

U meldt zich aan voor deelname door het inleveren van de onderstaande strook bij 
Parochiesecretariaat, Steenstraat 22,  4561 AS Hulst Tel: 0114-312130 voor 1 sept. 2007 
of het sturen van een mail aan greetherm@zeelandnet.nl  

Ja, ik heb interesse in deelname aan Geloven Nu. Ik schrijf mij in:

naam en voornaam: .....................................................................................................................................................................................

adres en postcode ........................................................................................................................................................................................

woonplaats: .................................................................................................................................................................................................

tel: ...............................................................................................................................................................................................................

E-mailadres: ................................................................................................................................................................................................

0 Als gespreksleider: ....................................................................................................................................................................................
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H.H. Petrus & Paulus, Boschkapelle
mw. J. Baecke-Lauret 
0114-671328

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

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

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

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

H. Willibrordus, Hulst, 
tel: 0114-312130

Ter Duinen, Kloosterzande
hr. Th.P. de Bakker 

0114-681620
H.H. Philippus & Jacobus, 
Koewacht
mw. F. de Waele-Geerards 
0114-362349

H. Cornelius, Lamswaarde    
mw. E. Leenknegt-de Booy  
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-Verrassel 
0114-671370

H. Gerardus Majella, Terhole
mw. M. Dobbelaar-de Bock  
0114-310526

DOOPROOSTER JULI T/M DECEMBER 2007
DOOPDATUM TIJD EN PLAATS CATECHESE VERGADERPLAATS VOORGANGER
01 juli 14.00 uur Hulst
 15.30 uur Hulst 19 juni pastorie Hulst J. Reurs 
08 juli 14.00 uur Kloosterzande
 15.30 uur Stoppeldijk 26 juni kerk Kloosterzande Ch. vd Walle 
 14.00 uur St. Jansteen
 15.30 uur Graauw 26 juni pastorie St. Jansteen W. Tobé 
26 aug. 14.00 uur Clinge
 15.30 uur Heikant 14 aug. parochiezaal Clinge W. Poppe 
 14.00 uur Koewacht
 15.30 uur Lamswaarde 14 aug. pastorie Hulst N. Polet 
02 sept 14.00 uur Hulst
 14.00 uur Hulst 21 aug pastorie Hulst W. Tobé 
16 sept 14.00 uur Kloosterzande
 15.30 uur Boschkapelle 04 sept kerk Kloosterzande W. Poppe 
 14.00 uur St. Jansteen
 15.30 uur Nieuw-Namen 04 sept pastorie St. Jansteen Ch. vd. Walle  
23 sept 14.00 uur Clinge
 15.30 uur Hengstdijk 11 sept parochiezal Clinge N. Polet 
 14.00 uur Koewacht
 15.30 uur Terhole 11 sept pastorie Hulst J. Reurs 
14 okt 14.00 uur Hulst
 15.30 uur Hulst 02 oktober pastorie Hulst W. Poppe 
04 nov 14.00 uur Hulst
 15.30 uur Hulst 23 oktober pastorie Hulst N. Polet 
18 nov 14.00 uur Stoppeldijk
 15.30 uur Kloosterzande 06 nov kerk Kloosterzande W. Tobé  
 14.00 uur Graauw
 15.30 uur St. Jansteen 06 nov pastorie St. Jansteen Ch. vd. Walle 
25 nov 14.00 uur Heikant
 15.30 uur Clinge 13 nov parochiezaal Clinge J. Reurs 
 14.00 uur Lamswaarde
 15.30 uur Koewacht 13 nov pastorie Hulst W. Poppe

CONTACTPERSONEN PAROCHIES
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Parochiekerk 

van de 

Heilige Teresia 

van het 

kind Jezus

Parochiekerk 

van de 

Heilige Teresia 

van het 

kind Jezus

75 jaar75 jaar

HeikantHeikant

De drie “heren” tijdens de dienst

het thema was de Ark van Noah

Drukte rondom de koffi etafel

Stof genoeg voor gesprek
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