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Bereikbaarheid van het Pastoresteam
Mw. Ch. v.d. Walle, teamleider 
pastoraal werkster, (eerstaanspreekbare pastor 
voor Boschkapelle, Hengstdijk, Stoppeldijk, 
Kloosterzande, Lamswaarde en Terhole.
Notendijk 45, 4583 SV Terhole.
tel. 0114-720491 / 06-51138721
e-mail: chvdwalle@zeelandnet.nl
Bijz. aandachtsveld: Eerste Communie,
huwelijksvoorbereiding

Zr. N. Polet, gsm 06-57825084.

W. Poppe, marist, 
eindverantwoordelijke pastor.
(eerstaanspreekbare pastor voor Clinge, 
Graauw, Nieuw Namen)
Zandstraat 10, bus 6, 4561 SC Hulst.
tel. 0114-37146 / 06-19848410
e-mail: wapoppe@zeelandnet.nl.
Bijz. aandachtsveld: toerusting diaconie, 
vormsel (deels)

J. Reurs, marist, Hulst
(eerstaanspreekbare pastor voor Heikant, 
Koewacht, St. Jansteen en Hulst)
Zandstraat 10, bus 4, 4561 SC Hulst.
Tel. 0114-373144 / 06-10711191
e-mail: joop.reurs@zeelandnet.nl
Bijz. aandachtsveld: vorming en toerusting, 
liturgie; vormsel (deels)

TEn GElEIDE
Zoals u ongetwijfeld allen hebt gelezen, 
kunnen de priesters en diakens helaas niet 
meer zorgen dat er iedere week een dienst 
in alle parochies kan worden gehouden. 
Ook voor de leken, die de woord- en 
communiediensten verzorgen, wordt het 
zwaar. Daarom is besloten, in samenwerking 
met de IPV, om een weekend per maand geen 
diensten meer te houden in de parochies. De 
werkgroepen van onderstaande parochies 
hebben daarmee ingestemd. Vrijwilligers 
van andere parochies besloten op eigen 
initiatief, onder eigen verantwoording toch 
’n extra dienst te verzorgen. Dit is dan een 
gebedsdienst zonder communie-uitreiking. 
In Hengstdijk, Terhole en Boschkapelle is 
er geen dienst in het vierde weekend van 
de maand. In Graauw en Stoppeldijk het 
eerste weekend. In Lamswaarde het derde 
weekend. Waarom vertellen wij U dit? Zo 
kunt u, als u toch echt wel  in het weekend 
naar de kerk wilt, een keer voor een andere 
parochie kiezen dan de uwe. 

Bekijk ook goed het rooster van de Goede 
Week. In dit blad op blz. 11 is een schema 
opgenomen, waarin alle kerkdiensten in de 
Goede Week en Pasen zijn opgenomen.

De redactie van de Kerkkoerier wenst u allen 
een Zalig Pasen en een prachtig voorjaar vol 
zon, liefde en vriendschap.

De redactie

Als kleine, jonge kerkganger hoorde ik de 
pastoor aan het eind van zijn kerstpreek 
zeggen: ‘Ik wens u dus een Zalig Pasen’. 
Dat vond ik maar raar. Ik vroeg mijn ouders 
ernaar, maar begreep hun antwoord niet. 
Kerstmis en Pasen zijn toch heel verschillend! 
Inderdaad, maar ze kunnen niet zonder 
elkaar. Licht van Christus, als ster verschenen 
boven  de stal met Kerstmis, als teken van 
leven, dat zich in geloof over de hele wereld 
heeft verspreid. Met Pasen ontsteken we, na 
de duisternis van de kruisiging van Jezus op 
Goede Vrijdag, het Licht dat Jezus Christus 
is, opnieuw. Dat doen we door de paaskaars 
aan te steken. Het Licht van de levende, 
verrezen Christus. Hij is het Licht dat ons 
leven steeds kan vernieuwen, niet alleen met 
Pasen, maar iedere dag weer. 
Pasen als feest van nieuw leven is daarom ook 
een lentefeest. Als de natuur ontwaakt uit 
haar winterslaap, als de takken weer groen 
worden en als de dagen gaan lengen, dán is 
het tijd om Pasen te gaan vieren. Schijnbaar 
was alles dood. Maar onder de grond en in 
het verborgene bloeit het nieuwe leven op: 
overwinning op de dood en herschepping. 
Zo is het in de natuur en zo is het met Jezus: 
zijn leven leek grondig mislukt, maar tót op 
vandaag leeft Hij opnieuw bij God en onder 
de mensen. 

Dat nieuwe leven zijn we al begonnen bij het 
doopsel, of misschien nog eerder, toen God 
de mens, - u en mij - bij de geboorte onze 
levensadem inblies (Genesis 1,..). 
En met Pasen gaat het om die herschepping 
in ons: God heeft Christus uit de dood 
gewekt om voort te leven in ons, in u en mij. 

Dat besef, neen, dat geloof van een nieuw 
leven met Christus vraagt om onderhoud; 
in ieder geval jaarlijks, maar eigenlijk elke 
dag. Zodat Hij levend blijft in u en mij. 
Dat onderhoud krijgt bij mij bijvoorbeeld 
vorm door stilte en gebed, in vieringen en 
geloofsgesprekken en in allerlei praktisch 
werk dat met geloven te maken heeft. Zo 
komt de verrezen Christus, levend en tegelijk 
geheimvol, als een geschenk, steeds meer 
nabij. 
Het ‘nieuwe leven na Pasen’ houdt voor 
mij ook in de afronding van de Priester- 
en Diakenopleiding ‘Bovendonk’ en de 
voorbereiding op een diakenwijding. Over 
die wijding en mijn vervolgplaatsing neemt 
onze bisschop, Mgr. J. van den Hende, dit 
voorjaar een besluit. 

Ik ga terug naar Pasen en Christus, Die is 
opgewekt om voort te leven in ons. 
Daarover vond ik het volgende gebed van 
de Ierse monnik Sint Patrick, dat we als het 
ware zelf, vertrekkend vanuit ons hart naar 
boven toe kunnen volgen: 

“Christus in het hart van ieder die aan mij 
denkt,
Christus in de mond van ieder die over mij 
spreekt,
Christus in elk oog dat mij ziet,
Christus in elk oor dat mij hoort”.

Mede namens het pastoresteam wens ik u 
allen een Zalig Pasen!

Steven de Koning, stagiair

PasEn – nIEuw lEVEn
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JuBIlEuM

Het is de redactie ter ore gekomen, dat 

em.-pastoor J. v.d. Heyden op zaterdag 

23 mei 50 jaar priester is. Een bijzondere 

gebeurtenis die het vermelden waard is. We 

feliciteren hem met dit aanstaande jubileum.

De redactie

Ieder week zendt Nederland 2 op 
zondagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur 
de eucharistieviering uit. De ene week 
verzorgt het RKK/KRO Mediapastoraat 
deze eucharistievering vanuit de St. 
Nicolaasbasiliek te IJsselstein, de andere 
week wordt de viering verzorgd door de 
Belgische VRT. Voor de mensen die thuis de 
eucharistievieringen vanuit IJsselstein willen 
meevieren, is het mogelijk een abonnement 
te nemen op het liturgieboekje Thuiskerk. 
Het bevat de opbouw en de liederen van 
de dienst alsmede de verkondiging van 
de voorgaande viering vanuit IJsselstein. 
Thuiskerk wordt u een aantal dagen vóór 
uitzending toegezonden

Een abonnement op Thuiskerk bedraagt 
€27,50 per kalenderjaar. U ontvangt 
hiervoor 28 uitgaven. Tevens ontvangt u 4 
x per jaar het KRO Magazine Extra. Het 
is ook mogelijk het abonnement aan een 
ander cadeau te doen. Stuur een kaartje of 
e-mail met uw naam en adresgegevens naar 
het Mediapastoraat onder vermelding van 
‘abonnement thuiskerk’

RKK/KRO Mediapastoraat
o.v.v. abonnement Thuiskerk
Postbus 23000
1202 EA Hilversum
e-mail: rkkmediapastoraat@kro.nl
www.katholieknederland.nl/mediapastoraat

lITuRGIEBoEkJE TV VIERInGEn

“Deelname van mensen met een 
verstandelijke beperking aan het 
parochiële leven in oost Zeeuws-
Vlaanderen”
Veranderingen in de visie op zorg hebben er 
toe geleid dat mensen met een verstandelijke 
beperking steeds meer gezien worden als 
burgers van de samenleving. Achterliggend 
ideaal is dat mensen met een beperking 
zoveel mogelijk kunnen participeren in 
de samenleving. Daar hoort ook bij dat 
zij een plek kunnen vinden en meedoen 
in de plaatselijke geloofsgemeenschappen. 
Steeds meer mensen met een verstandelijke 
beperking wonen in onze parochies. 
Misschien wonen ze in uw straat of uw 
wijk en bent u ze al tegengekomen, hebt 
een praatje met hen gemaakt of bent bij hen 
op de koffie geweest.

Dit maatschappelijk ideaal sluit aan bij het 
beleid van het bisdom Breda. Uitgangspunt 
voor dit beleid is dat geloofsgemeenschappen 
worden gevormd door heel verschillende 
mensen die samen de kerk vormen. Dit 
uitgangspunt komt tot uitdrukking in 
de titel van de diocesane beleidsnota die 
richtinggevend is voor de komende jaren ‘In 
de duizend gezichten van Uw volk’. Mensen 

met een verstandelijke beperking maken 
hier nadrukkelijk deel van uit. Ook hoort 
het omzien naar mensen die kwetsbaar zijn 
tot de kernopdracht van de kerk. Toch is het 
nog lang niet vanzelfsprekend dat mensen 
met een verstandelijke beperking mee 
kunnen doen in een parochie. Daarvoor 
is nodig dat de aandacht voor mensen 
met een verstandelijke beperking ingebed 
is in het pastorale beleid en de pastorale 
organisatie
Reeds In 2006 werd op initiatief van deken 
van Hecke deze vraag gesteld. Een werkgroep, 
bestaande uit een vertegenwoordiger uit het 
IPV, een pastor, de dekenaal coördinator, 
een vertegenwoordiger uit het Bisdom en 
van stichting Geever zijn sinds die tijd aan 
het onderzoeken welke mogelijkheden er 
zijn. Dit betekent overleg met de parochies 
Clinge, St Jansteen, Heikant en Hulst met 
als gevolg dat er voldoende draagvlak is 
in de plaatselijke geloofsgemeenschappen. 
Ook was er overleg met stichting Tragel. 
Zij staan positief tegenover de activiteiten 
en willen hun steentje bijdragen in de 
ondersteuning aan verschillende parochiële 
activiteiten. Tevens werden fondsen 
aangeschreven, zodat een projectmedewerker 
voor 16 uur kan worden aangetrokken 

gedurende drie jaar. De projectmedewerker 
begeleidt vrijwilligers uit de parochies. 
Deze ondersteunt de vrijwilligers bij de 
organisatie en uitvoering van activiteiten 
op het gebied van geestelijke verzorging 
voor de mensen met een verstandelijke 
beperking. Vrijwilligers worden zo 
begeleid en ondersteund dat zij na de 
projectperiode zelfstandig de activiteiten 
kunnen voortzetten. De projectmedewerker 
begeleidt de vrijwilligers zo dat zij zoveel 
mogelijk de kansen leren benutten om 
mensen met een verstandelijke beperking 
te laten deelnemen aan reguliere 
activiteiten binnen de Rooms Katholieke 
Geloofsgemeenschappen in Oost Zeeuws-
Vlaanderen.

Op dit moment hebben we de oriëntatiefase 
achter de rug. IPV en ALV staan positief 
tegenover het uitgezette plan. Op dit 
moment is er een brief geschreven naar 
de Bisschop om hem op de hoogte te 
brengen van de voortgang van het 
plan en om toestemming te vragen de 
sollicitatieprocedure te mogen opstarten. 
We hopen z.s.m. met de volgende fase 
te kunnen starten en u hierover ook te 
berichten.

saMEn kERk

na PasEn
Want als er iets is opgestaan
die nacht
is het onze moed
te doen als Hij.

Als er iets is opgestaan
in die vroege ochtend
is het onze wil
Hem te volgen.

Als er iets is opgestaan
is het ons geloof
dat het donkergrijs niet
het laatste woord spreekt. 

Als er iets nieuw is
is het onze liefde
geboren uit Hem
en bestemd voor de wereld.

Want als er iets is opgestaan
is het ons antwoord op:
‘Heb je me lief?’

Naar: Intercity bestemming Pasen    
(2004)
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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

uitvaartverzorging

“Gewoon goed”
Monuta

Rooseveltlaan 6
4536 GZ  Terneuzen

(0115) 61 28 81

Monuta
Oude Stad 23

4501 JA  Oostburg
(0117) 45 23 09

uitvaartverzorging de Ridder bv
in samenwerking met c. Meijs

een verzorgde uitvaart 
in vertrouwde handen

kantoor:
Hulsterseweg 15, 4571 RH Axel  Schuttershof 14, 4561 CM Hulst
tel: 0115 565100 tel: 0114 313227
e-mail: aderidder@zeelandnet.nl e-mail: clmeijs@zeelandnet.nl

uitvaartcentrum Hughersluys 22, Terneuzen
mortuarium Westsingel 3a, Axel

 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

Sloophandel 3wegen
Oudelandseweg 23 Terneuzen

WWW.SLOOPHANDEL3WEGEN.NL

In- en verkoop gebruikte bouwmaterialen
o.a. balken, timmerhout, deuren, stenen, dakpannen

Tevens verkoop nieuwe rachels, kepers, 
panlatten en plaatmateriaal
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Even uw aandacht! Dit is een uitnodiging 
tot een vijfdaagse retraite in stilte van 21 
juni om 16u. tot 26 juni 2009  rond 
16 u. in de Oude Abdij te Kortenberg 
(België - tussen Brussel en Leuven).Deze 
retraite wordt begeleid door pastor N.J. 
Polet. Tijdens deze stille retraite willen 
wij kennismaken met Joods– Christelijke 
Spiritualiteit. Het gaat immers om het 
hart van elk van ons. Het gaat om onze 
kwaliteit van leven: een zuiver hart hebben, 
bidden, geloven, hopen, beminnen en 
veel meer… In de kerkgeschiedenis 
leggen grote figuren eigen accenten: wat 
zegt Antonius hierover?  Wat zeggen 
woestijnmoeders? Wat zegt Augustinus? 
en Franciscus? En wat zeg jij?

Wie hierover wil denken en bidden is van 
harte welkom. De retraite is een poging 
om de Geest van God op het spoor te 
komen in je eigen leven. Daartoe worden 
2 inleidingen per dag gegeven door pastor 
Polet. U bent uitgenodigd en van harte 
welkom.

Inschrijvingsstrook - 
invullen in drukletters.

Naam:  ....................................................
 
Adres .......................................................

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

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

schrijft in voor retraite in stilte met pastor 
N.J. Polet in Kortenberg bij Leuven van 
zondag 21 juni tot vrijdag 26 juni 2008. 
De deelnemer betaalt het bedrag van 

€250,- (volledige week - alles inbegrepen) 
bij voorkeur contant in het retraitehuis.

Locatie: Oude Abdij, Abdijdreef 22, 3070 
Kortenberg. Tel. België 02/757 20 22 - 
Nederland: 0032/2/757 20 22, e-mail: 
inschrijvingen@oudeabdijkortenberg.be

Wilt u uw inschrijving doen op het adres 
van de Oude Abdij Kortenberg en u daarna 
melden bij Pastor N.J. Polet – Steenpit 12 
– 4561 CS Hulst, 0114/317438, e-mail: 
poletnj@zeelandnet.nl – met aangifte van 
naam en adres.Deelnemers uit Nederland 
kunnen de reis naar Kortenberg later 
samen regelen. 

RETRaITE 2009 
PasToR PolET 

DankwooRD PasToR PolET

Aan de parochianen van de regio Oost-
Zeeuws-Vlaanderen, aan de leden van 
de PKN, aan alle sympathisanten van de 
rouwzorg en andere groeperingen, aan 
collega’s en medewerkers in de liturgie, aan 
de koren, hun dirigenten en organisten.

Met dankbaarheid kijk ik terug naar mijn 
afscheidsviering op de eerste zondag van de 
Advent 2008.

Met ontroering kijk ik naar de mooie foto’s, 
die de heer Ronnie Haerens, mij bezorgde 
en herinner ik mij de vele gezichten, die het 
afscheid voor mij onvergetelijk maakten…

Nu mag ik u allen danken voor giften en 
geschenken, die de herinnering voor mij 
bezegelen: ik mag aan de twee werken van 
mijn Sociëteit van de Dochters van het Hart 
van Maria (voor de vluchtelingen in Kenia 
en de straatkinderen in Brazilië) namens u 
allen de som overhandigen van €4.461,39.

Onnodig er aan toe te voegen dat velen zich 
hierover zullen verheugen en u een dankbaar 
hart zullen toedragen.

Hartelijk genegen

Pastor N.J. Polet, DHM 

Doopdatum Tijd en plaats catechese Vergaderplaats Voorganger 
14 juni 14.00 uur Hulst 
 15.30 uur Hulst 2 juni pastorie Hulst W. Poppe
05 juli 14.00 uur Boschkapelle
 15.30 uur Kloosterzande 23 juni sacristie Kloosterzande Ch. v.d. Walle
12 juli 14.00 uur Nieuw-Namen
 15.30 uur St. Jansteen  30 juni pastorie St. Jansteen J. Reurs
06 sept 14.00 uur Hulst
 15.30 uur Hulst 25 aug pastorie Hulst Ch.vd. Walle
13 sept 14.00 uur Koewacht
 15.30 uur Clinge 01 sept parochiezaal Clinge J. Reurs
20 sept 14.00 uur Kloosterzande
 15.30 uur Hengstdijk  08 sept sacristie Kloosterzande W. Poppe
04 okt 14.00 uur Lamswaarde
 15.30 uur Heikant 22 sept pastorie Hulst Ch.vd. Walle
11 okt 14.00 uur Hulst
 15.30 uur Hulst 29 sept pastorie Hulst W. Poppe
08 nov 14.00 uur St. Jansteen
 15.30 uur Graauw  27 okt pastorie St. Jansteen J. Reurs
15 nov 14.00 uur Stoppeldijk   
 15.30 uur Kloosterzande 03 nov sacristie Kloosterzande Ch.vd. Walle
22 nov 14.00 uur Hulst
 15.30 uur Hulst 10 nov pastorie Hulst W. Poppe

DooPRoosTER JanuaRI T/M DEcEMBER 2009 
(VooRloPIGE lIJsT)

foto: R. Haerens
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laaT ons BIDDEn 
oM DE haan

(GediCHt vooR de Goede Week) 

Als er geen haan meer kraait over de 
scheefgegroeide wereldverhoudingen
en het mensonterende onrecht
dat aan miljoenen wordt aangedaan…
dan zal het verloochenen van Hem 
blijven voortduren.

Als er geen haan meer kraait
over het feit dat wij allen, dichtbij of 
veraf, in noord en zuid, broers en zussen 
van elkaar zijn,…
dan zal het onterecht veroordelen van 
Hem blijven voortduren.

Als er geen haan meer kraait over het 
niet - kennen van al die mensen
die dag na dag geslachtofferd worden
op het altaar van het onrecht, van de 
uitsluiting, van het ontzeggen van 
mensenrechten
dan zal de kruisiging van Hem blijven 
voortduren.

Als er geen haan meer kraait om wat er 
aan ellende dagelijks op ons beeldscherm 
verschijnt,
als niemand op zoek gaat naar  
de wrede waarheid achter  
die ellende…
dan begraven we Christus  
iedere dag opnieuw.

Laat ons bidden om hanen
die dagelijks kraaien.

In 2008 zijn we als pastores gestart met 
het scholen van vrijwilligers die voor willen 
gaan in uitvaarten. Inmiddels hebben zij 
de theoretische scholing afgerond en lopen 
zij sinds januari 2009 stage. Dit betekent 
dat zij met een pastor mee gaan naar de 
nabestaanden en een aantal taken in de 
uitvaartdienst zullen verzorgen.
Deze nieuwe ontwikkeling is in gang gezet 
vanwege de sterke daling van de pastorale 
beroepskrachten. Per 1 mei 2009 zullen er 
nog maar twee actieve pastors werkzaam zijn 
in onze regio. We kunnen nog wel af en toe 
een beroep doen op onze emeriti maar dit is 
incidenteel. Ook zijn wij nog in afwachting 
van versterking van het pastorale team maar 
op dit moment is er nog geen concreet zicht 
op aanvulling. We zijn hierbij ook sterk 
afhankelijk van het bisdom en de bereidheid 
van een pastorale beroepskracht om naar 
Zeeuws-Vlaanderen te komen.

Gezien het grote aantal kerkelijke uitvaarten 
waar wij in onze regio mee te maken hebben 
is er gezocht naar een alternatief. In de 
regio West-Zeeuws-Vlaanderen heeft men al 
ervaring met het voorgaan door vrijwilligers 
bij uitvaarten en deze zijn zeer positief. 
Dat heeft ons er toe aangezet om ook 
deze mogelijkheid te onderzoeken. Gelukkig 
hebben wij 6 mensen bereid gevonden die, 
na een gedegen opleiding en scholing, ons 
mee kunnen helpen deze werkzaamheden 
voort te laten bestaan. Het voorgaan in 
een goede, mooie en kwalitatieve uitvaart 

is heel mooi werk en van groot belang. Als 
pastoresteam beseffen wij het belang van de 
kerkelijke uitvaarten en willen dan ook dat 
dit werk voortgang blijft houden.
U zult dus misschien in de komende 
maanden een ander gezicht mede bij de 
uitvaart zien. Als de stage is afgerond zullen 
zij in staat zijn om zelfstandig voor te gaan 
bij uitvaarten. Het zal niet zo zijn dat in 
de toekomst de pastores geen uitvaarten 
meer zullen verzorgen maar deze vrijwilligers 
vormen een aanvulling. Indien de pastores 
niet in de gelegenheid zijn een uitvaart te 
verzorgen zal er een beroep op hen worden 
gedaan.
In het weekend van 2 en 3 mei 2009 
willen wij graag deze vrijwilligers aan u 
als parochianen voorstellen en officieel als 
lekenvoorgangers in uitvaarten installeren. 
Op 2 mei om 19.00 uur in de Basiliek 
te Hulst en op 3 mei om 10.30 in de H. 
Martinus kerk te Kloosterzande.  Deze beide 
vieringen zullen worden voorgegaan door 
deken P. Verbeek en pastor Ch. vd Walle. 
Het zal voor u misschien een beetje vreemd 
aan doen te ervaren dat een vrijwilliger een 
uitvaart verzorgt maar wij als pastoresteam 
hebben er alle vertrouwen in dat zij in staat 
zijn een goede en kwalitatieve uitvaart voor 
de nabestaanden te verzorgen. Wij hopen 
dat wij ook op uw begrip en vertrouwen 
mogen rekenen.

Chantal van de Walle
Pastoraal werkster (teamleider)

nIEuws uIT DE REGIo

VERlanGEn  
naaR DE lEnTE

God, ik verlang zo naar een straaltje zon
en naar de eerste warme lentedagen,
naar witte wolken, die door ’t blauw 
heen jagen
op weg naar iets, dat ik niet vinden kon.

ik wil de tulpen ruiken als ‘k ze pluk,
ik wil de kersenbloesems weer zien zweven,
magnolia’s, de kelken opgeheven,
of ze een dronk uitbrengen op het geluk.

ik wil de knoppen weer zien opengaan
van berken, mooiste onder alle bomen;
ik wil, nu ‘k aan de winter ben ontkomen,
met nieuwe ogen in uw schepping staan.

Nel Benschop

Onze aandacht en steun worden dit jaar 
gevraagd voor een project van de vastenaktie 
in Bangladesh, in de provincie Chittagon. 
Deze ligt in het Zuid-Oosten. Er leven daar 
uiteenlopende inheemse bevolkingsgroepen, 
veelal met een Tibetaanse, Mongoolse of 
Burmese achtergrond. Ze leiden vanouds een 
rustig, zelfvoorzienend nomadenbestaan. Dit 
wordt nu verstoord door de komst van grote 
groepen Bengalen want ze worden nu in hun 
leefruimte beperkt. De inheemse stammen 
kunnen niet meer rondtrekken maar worden 
gebonden aan kleine stukjes grond. Uit 
onwetendheid vallen de oorspronkelijke 
bewoners niet terug op hun erfrecht en 
worden grote stukken land verkocht of 
ingenomen, want in Bangladesh gelden zij 
als tweederangs-burgers. Caritas-Bangladesh 
helpt hen om op te komen voor hun rechten. 
Er wordt gewerkt in de dorpen aan een 
goede solide gemeenschap. Werkgroepen 
richten zich op gezondheidszorg inhet 
gebied, onderwijs, mensenrechten, 
vrouwenparticipatie, het verkrijgen van 

landeigendom. Voor het levensonderhoud 
wordt kennis doorgegeven op het gebied 
van landbouwbewerkingstechnieken. Ook 
de Verenigde Naties spelen in meerdere 
opzichten een ondersteunende rol. Voor 
de kinderen streeft de Caritas ernaar dat 
ze allen worden ingeënt, en er wordt 
voorlichting gegeven rond de tropische 
ziekten als malaria, diaree, dysenterie, 
cholera en huidaandoeningen. Een grote 
wens is dat voor de dorpen en de families 
die er wonen schoon en veilig drinkwater 
beschikbaar komt door het aanleggen van 
veilige voorzieningen. Met onze steun kan 
de Caritas aan dit omvangrijke project 
invulling geven. Dankzij onze steun heeft 
deze inheemse bevolking weer goede hoop 
op een duurzame toekomst. Want er kan 
dan gewerkt worden aan de voorziening in 
de basisbehoeften als schoon drinkwater, 
onderwijs en gezondheidszorg.

Namens de gezamenlijke parochiële 
werkgroepen.

VasTEnakTIE 2009 PRoJEcT BanGlaDEsh
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Een man Gods had op een dag een gesprek 
met de Heer en zei: ‘Heer, ik zou willen 
weten wat hemel en hel inhouden.’ De Heer 
leidde de man naar 2 deuren, Hij opende één 
van de deuren en liet de man binnenkijken. 
In het midden van de kamer was een hele 
grote ronde tafel. In het midden van die 
tafel stond een grote pan met stamppot. 
Een heerlijke geur maakte dat de man Gods 
watertandde. De mensen die rondom de 
tafel zaten waren echter mager en ziekelijk.
Ze leken erg hongerig. Ze hielden lepels 
in hun handen met erg lange handgrepen, 
welke aan hun armen vastgemaakt waren. 
Het was voor een ieder mogelijk om in de 
pan met heerlijk eten te reiken en daaruit te 
eten, maar omdat de lepels langer waren dan 
hun armen, konden ze de lepels niet naar 
hun monden brengen. De man rilde bij het 
aangezicht van deze ellende en dit lijden.

God zei: ‘Nu heb je de hel gezien,’ ze 
gingen naar de volgende kamer en God 

opende de deur. Deze was exact dezelfde 
als de eerste. Er stond een grote ronde tafel 
in het midden van de kamer, met daarop 
een grote pan met stamppot, waarvan de 
man moest watertanden. De mensen hier 
waren uitgerust met dezelfde lange lepels, 
vastgemaakt aan hun armen. Maar deze 
mensen waren wel doorvoed en gezond. 
Lachend en pratend met elkaar. De man 
zei:’Ik snap het niet, ik snap er niks van!’

‘Het is vrij simpel’ sprak God, ‘je hoeft maar 
één ding te weten. Zie je, zij hebben geleerd 
om elkaar te voeden, terwijl de inhalige 
mensen alleen maar aan zichzelf denken.’

“eén wordend met elkaar en voor elkaar 

zal ons dichter bij Pasen brengen. door 

schijnbaar te verliezen zal er toch bevrijding 

zijn. We zullen nieuw leven vinden.”

GEsPREk MET GoD...

lEVEnskunsT
in een prachtig boek van de gehandicapte 
filosoof Alexandre Jollien staat het volgende 
verhaal.

Een man bezat als enige rijkdom een 
edelsteen. Hij waakte angstvallig over 
zijn schat. Op een dag liet de pechvogel 
zijn steen op de grond vallen. Die zat nu 
onder de krassen. Na vergeefse pogingen 
besloot de arme kerel om de plaatselijke 
edelsteenslijpers te raadplegen. Allemaal 
probeerden ze er de krassen af te krijgen, 
maar het lukte niet. Niet lang daarna 
kwam er een reizende arbeider langs, aan 
wie hij het juweel liet zien: “Kijk eens, 
mijn steen is voor eeuwig beschadigd.” 
De ambachtsman pakte zijn gereedschap, 
bekeek het voorwerp en tekende toen 
blaadjes en bloesems op het oppervlak. 
Zo vertelt Jollien dat uit iets dat voor 
altijd beschadigd is, nog altijd een nieuwe 
schoonheid, een nieuwe blijdschap kan 
groeien op basis van de situatie in het 
hier en nu. 

A. Jollien, Blijdschap als levenskunst. 
Ten Have/Lannoo 2008.

Op Goede Vrijdag 10 april wordt in de 
koorkerk van de H. Willibrordus-basiliek 
de “Via Crucis” ofwel “Kruisweg” van Liszt 
uitgevoerd. Deze muzikale verbeelding van 
het lijden van Christus vormt een muzikaal 
monument, door velen omschreven als:  
“muziek, die niet onder woorden is te 
brengen”.  Franz Liszt baseerde de veertien 
kruiswegstaties op bijbelteksten. Opvallend 
is de sobere bezetting: baritonsolist, vier/
vijfstemmig gemengd koor en piano. 
De pianopartij vervult een zelfstandige 
rol en begeleidt tevens koor en solist. De 
koorklanken zijn soms rauw en bars en 
dan weer hartverscheurend en teder. Het 
zo indringende werk van Liszt inspireert tot 
op de dag van vandaag vele componisten en 
uitvoerders, maar het imponeert en ontroert 
vooral de toehoorder. 
Het werk wordt uitgevoerd door de 
Koorstichting Cantorij der 
Basiliek onder leiding van 
Anton de Kort, daarin 
bijgestaan door de 

Vlaamse bas-bariton Ian Degen en pianist 
Michel Stas, die gerekend wordt tot de 
hedendaagse Liszt-specialisten. Voorafgaand 
aan de “Via Crucis” staan koorwerken 
van Charles Gounod en Anton Bruckner 
geprogrammeerd naast de beroemde  
“Gellertlieder opus 48” van Ludwig van 
Beethoven. De uitvoering begint - om ook 
de bezoekers van de regioviering de kans te 
geven dit uitzonderlijke concert bij te wonen 
- om 20.15 uur. Toegangskaarten kosten €15 
en €12,50; reservatie via: 0114.314829.

Bij een voorgaande editie - enkele jaren terug -  
was de belangstelling zo groot, dat niet alle 
geïnteresseerden een toegangskaart konden 
verkrijgen. dit tekent hoezeer dit werk, juist 
op deze dag, door de parochianen wordt 
gewaardeerd.

‘VIa cRucIs’ In BasIlIEk hulsT

MEDEDElInGEn 
VanuIT hET IPV

MaRIaRouTE
Afgelopen jaar 25 mei hebben we de 
Mariaroute gehouden. Een verslag hiervan 
staat in de Kerkkoerier van september 
2008.
Op de fiets gingen we van de Mariakapel 
op de Glacisweg naar Clinge en 
Kapellebrug. We kunnen nu niet spreken 
van een traditie, maar we zouden er wel 
graag een traditie van maken. Dit jaar 
stappen we weer op de fiets op 17 mei. 
We zoeken een route uit in de omgeving 
van Kloosterzande. Houdt u deze datum 
vrij. 

wEBsITE en IPV-oZVl
Zoals u weet kunt u tegenwoordig 
informatie vinden op de website. Sinds 
enkele jaren is er een website in de lucht. 
Monique Klok en David van Schoorissen 
hebben hier veel aandacht en zorg aan 
besteed. Voor degene die de website nog 
niet bezocht hebben, het is de moeite 
meer dan waard om een bezoekje te 
brengen aan de (vernieuwde) website met 
een nieuwe naam www.rk-kerk-ozvl.nl  U 
kunt er allerlei praktische zaken vinden, 
zoals de vieringen op zondag in de 13 
parochies, maar ook nieuwsberichten, 
aankondigingen van bijeenkomsten en  
foto’s van speciale vieringen.
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Dankbaar mogen we terugblikken op een 
goed bezochte oecumenische viering op zo. 
25 jan. in de Hof te Zande kerk. Het thema 
Een in Gods Hand en de overweging door 
zr. Polet aan de hand van Ezechiël 37 gaf 
genoeg te denken.  Er werd een duidelijke 
band gelegd tussen de prediking van Ezechiël 
over de toekomst die toch werkelijkheid 
kon worden te midden van tegenslagen 
en de huidige malaise inzake oecumene. 
(Voor de integrale tekst van de uitgesproken 
overweging verwijzen wij u naar de website  
van www.pgoosthoek.nl of www.ipv-ozvl.nl)

De bijeenkomst, gehouden in de week 
van gebed voor de eenheid der christenen 
met een opkomst van maar 4 mensen, 
vormde van deze genoemde malaise wel 
een bedroevend bewijs. Mede door een 
communicatie-probleem was er aan rk. 
zijde onvoldoende aandacht gegeven via 
vooraankondigingen aan deze bijeenkomst.  
De avond was overigens wel gepubliceerd 
in de verschillende kerkbladen. Het 
oecumenisch overlegorgaan komt met een 
volgend alternatief: op vrijdagavond 20 maart 
zal er opnieuw gelegenheid worden gegeven 
om met elkaar over de oecumene ter plaatse 
te spreken. Deze avond zal plaatsvinden 
in de kerkenraadskamer te Hulst, gelegen 

aan de Houtmarkt/ingang Paardenmarkt, 
aanvang 20.00 uur. Op deze avond zullen de 
leden van het oecumenisch overlegorgaan, 
w.o. pastor Polet en ds. Overduin aanwezig 
zijn. Op de avond zal een overzicht worden 
gegeven over de huidige oecumenische stand 
van zaken, de vragen en zorgen die er leven. 
Daarna volgt een (plenair) groepsgesprek 
over welke gezamenlijke weg we hebben te 
gaan, welke weg begaanbaar is. De avond 
wordt afgesloten met een meditatief moment 
in de sfeer van de lijdenstijd waarin we dan 
leven.   

Dat oecumene een zaak van de lange adem is, 
moge duidelijk zijn. Maar belangrijk blijft om 
volhardend te zoeken naar wat ons beweegt 
en wat gezamenlijk kan worden aangepakt 
als kerkgemeenschappen in dit deel van Oost 
Zeeuws-Vlaanderen. Ook, of juist wanneer 
het tij landelijk en mondiaal gezien tegen 
zit. Het oecumenisch overlegorgaan ziet uit 
naar uw komst. Inlichtingen verkrijgbaar op 
onderstaand tel. no. 68 15 52. 

Een hartelijke groet, 
mede namens het overlegorgaan

Zr. Noéla Polet en ds. Pieter Overduin.

oEcuMEnE In 2009: 
EEn TERuGBlIk En VooRuITZIchT…

Afgelopen najaar hebben 22 personen 
deelgenomen aan de drie rouwgroepen 
in onze regio. Zij antwoorden op de 
vraag die mensen zich stellen: helpt dat 
om zo’n groep te volgen? Zij getuigen: 
‘Het gaf mij inzicht in mezelf: mijn 
gevoelens en denken.’ ‘Je bent niet de 
enige met verlieservaring en het alles op 
een rijtje zetten, je gevoelens verwoorden 
en er orde in krijgen, heeft mij geholpen 
in mijn rouwproces. Ik ben op een 
andere manier naar mijn verdriet gaan 
kijken. Ik ben sterker geworden, heb 
meer zelfvertrouwen gekregen. Je verdriet 
wordt erkend en er wordt naar je verhaal 
geluisterd, je deelt het samen en ja … er 
wordt ook samen gelachen. Het was af en 
toe een warme deken die je over je heen 
kreeg, het voelde goed. Het heeft mij 
geholpen om weer onder de mensen te 
komen want ik was vereenzaamd.’ ‘Ik heb 
nog wisselende stemmingen, soms kan 
ik het aan, denk ik, maar dan gebeurt er 
iets en ’t is fout, ik heb er tijd voor nodig 
en weer vaste voet krijgen is moeilijk. De 
meesten van ons kampen nog met het 
alleen zijn, zeker in deze donkere dagen. 
De groep en begeleiders hebben mij veel 
steun gegeven. Ik zag ernaar uit. Jammer 
dat het voorbij is.’

De stuurgroep nodigt ook u uit op 21 
april om 20 uur in het WZC Antonius 
te Kloosterzande voor een avond met 
rouwpoëzie – gedichten van en door 
rouwenden verwerkt in een powerpoint 
met klank en muziek. Het thema is: 
Het is niet te begrijpen dat de wereld 
verder draait zonder jou … Iedereen is 
welkom. Deelname is gratis maar gelieve 
wel in te schrijven op het secretariaat van 
het WZC  tel. 0114/682230 of bij het 
rouwzorgteam Noëla Polet, Fien Martinet 
tel.0114/364050 of Maggie Sandkuijl 
0114/315149 msandkuijl@zeelandnet.nl

RouwZoRG  
REGIo 0114

De kostersbijeenkomst in het dekenaat 
Zeeland wordt dit jaar twee maal georganiseerd. 
Eén keer op 18 maart in Heinkenszand en 
een keer op 29 april in Clinge. Speciale 
thematiek van de kostersbijeenkomst is het 
omgaan met het eucharistisch brood buiten 
de eucharistieviering. Het is een oude traditie 
in de Kerk de geconsacreerde hosties, die 
overgebleven zijn van de eucharistie, te bewaren. 
Het bewaren van het heilig sacrament in een 
kerk is niet iets gewoons of vanzelfsprekends. 
Het dient met zorg en eerbied te gebeuren, Het 
is mede de taak van de koster.

Vasten en de spiritualiteit van ons eten
Is vasten met extra aandacht voor het meer of 
minder gebruik van voedsel verleden tijd?  Het 
is van oudsher een periode van bezinning op 
het leven van alledag om vanuit die bezinning 
opnieuw te zoeken naar een juiste manier 
van leven. De thematiek van vasten, eten, 
spiritualiteit en duurzaamheid is daarbij hoogst 
actueel.
3 maart jl. kwamen pastorale beroepskrachten 
bijeen om zich te verdiepen in de spirituele 
achtergrond van vasten.

wie kent ze niet, de catechisten. 
Op 8 december 2008 vierde deze vereniging 
in Breda het tachtigjarig jubileum. Wegens de 
hoge leeftijd hebben de nog 33 Catechisten 

er de voorkeur aan gegeven dit in eigen kring 
te vieren. Sinds 1928 hebben de ongeveer 
200 leden van deze vereniging zich met name 
verdienstelijk gemaakt in het wijkwerk. Ze 
stonden aan de wieg van opleidingen in 
gezinswerk en maatschappelijk werk. Nu ze 
ouder zijn, verdiepen de Catechisten zich meer  
en meer in eigen spiritualiteit. Door giften 
aan noden tonen ze hun maatschappelijke 
betrokkenheid. De meesten van hen wonen in 
de omgeving van Breda.

Pater Damiaan (1840-1889) leefde op 
Haway temidden van melaatsen. 11 Oktober 
van dit jaar wordt hij door Paus Benedictus 
heilig verklaard, nadat een bewezen tweede 
wonder aan Pater Damiaan wordt toegekend. 
Hij werd geboren in Tremoloo, onder het 
aartsbisdom van aartsbisschop Danneels, die 
daar maar wat trots op is. Jozef de Veuster, een 
uitzonderlijke persoonlijkheid, werd melaats 
met de melaatsen. “Hij zou moeten worden tot 
patroon van onmogelijke zaken” zo verklaarde 
Danneels. Het was sinds de 16e eeuw dat 
iemand uit zijn bisdom werd heilig verklaard. 
Dat was Jezuïet St. Jan Berchmans 1599-1621 
(patroon van de studerende jeugd)

kERkkoERIERTJEs
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PlannInG EERsTE hEIlIGE coMMunIE 2009:

 catechese catechese kennismakingsviering Eerst h. communie naviering
 Door chantal   Door chantal aanvangstijd: 10.30 uur
 aanvangstijd: 19.30 uur  

 Kloosterzande 13 januari 15 maart 21 mei 20 juni
 V’waarde/B’kapelle 29 januari 22 maart 10 mei 
 St. Jansteen 19 februari 28 maart samen 17 mei 
   met Heikant 
 Heikant 19 februari  19 april 31 mei samen  
     met St. Jansteen.
 Koewacht  29 maart 24 mei 21 juni
 Clinge 9 februari 4 april samen met Graauw 21 juni 
 Graauw 9 februari  14 juni 12 juli samen met Clinge
 Hulst 20 + 22 januari 17 mei 7 juni 5 juli
 Hengstdijk 29 januari 16 mei 5 juli 

De Aktie kerkbalans 2009 is weer in volle 
gang. De kaarten met uw toezeggingen  
worden door een aantal vrijwilligers in 
Navision, een computerprogramma,  
ingevoerd en verwerkt. Namens het 
parochiebestuur wil ik u hartelijk danken 
voor uw financiële toezegging. Uw bijdrage 
is van enorm belang om in het huidige 
boekjaar, maar ook in de nabije toekomst het 
hoofd boven water te kunnen houden.

Méér met minder.
Een aantal jaren geleden hebben wij de 
periodieke gift onder uw aandacht gebracht. 
Hiervan wordt al door diverse parochianen 
gebruik gemaakt.  Opnieuw wil ik dit onder 
uw aandacht brengen. Dit doen we omdat 
het nog niet voor iedereen duidelijk is dat 
deze gunstige fiscale regeling voor U en ons 
voordelen biedt. 

Ter verduidelijking wat voorbeelden:
Stel u bent gewoon om elk jaar een bijdrage 
van €100,00 te geven. Als u over de top van 

uw inkomen 33,5% belasting betaald, kunt 
u €150,00 storten en als u over de top van 
uw inkomen 42,0% belasting betaald, kunt 
u zelfs €172,00 storten . Het verschil krijgt 
u terug van de belastingdienst.

Ook als u geen aangifte Inkomstenbelasting 
moet indienen kunt u wellicht belasting 
terugvragen via het zogenaamde T-formulier.

wat moet u doen. 
Het enige wat u moet doen is een 
overeenkomst door een notaris te laten 
passeren. Hiervoor hebben wij afspraken 
gemaakt met de notarissen van Goethem en 
Stolker in Hulst. U hoeft ons alleen te laten 
weten dat u gebruik wilt maken van deze 
regeling en wat u wilt schenken of bijdragen. 
Wij doen de rest.  We laten de akte opmaken 
en betalen de kosten ervan.  

Voorwaarden periodieke gift.
Voor de belastingdienst  is een gift pas 
volledig aftrekbaar als deze aan alle volgende 

voorwaarden voldoet:
• u hebt de gift laten vastleggen bij een 

notaris;
• u maakt regelmatig bedragen over naar een 

instelling of een vereniging;
• deze bedragen zijn steeds (ongeveer) even 

hoog;
• het overmaken van deze bedragen uiterlijk 

bij uw overlijden eindigt;
• u doet de gift minimaal 5 jaar achter 

elkaar;
• de instelling of vereniging levert u geen 

tegenprestatie voor de gift.

Mocht u nog vragen hebben schroom dan 
niet om met mij contact op te nemen.
Vriendelijke groet,

Karel van Damme
Penningmeester van de Parochie van de H. 
Willibrordus
keavandamme@zeelandnet.nl

fElIcITaTIE

De redactie van Kerkkoerier feliciteert 

Lamswaarde met het tweehonderd jaar 

bestaan van hun parochie en wenst 

veel succes met alle festiviteiten in deze 

jubileumviering.

akTIE kERkBalans, DE PERIoDIEkE GIfT En DE fIscus.  

nieuw gsm nummer Pastor Polet
Even aandacht voor een verandering: mijn gsm 
nummer 06/ 22 39 888 04 gaat naar mijn 
opvolger. Voortaan is mijn eigen persoonlijk 
nr. 06/ 57 82 50 84
Pastor N.J. Polet

Theologie
Meer weten over woestijnmoeder Synklètikè? 
‘Op 14 april 2009 geeft Pastor N.J. Polet in de 
Lezingencyclus van de Theologische Vorming 
te Goes een lezing over de woestijnmoeder 
Synklètikè en het werken van de Geest in de 
Kerk. Deze lezing gaat door in de Oosterkerk 
te Goes en begint om 19.30 u. Men schrijve in 
bij Liduin Korrel (tel 0113 -563786) of Désirée 
Krijger (tel 013-655246).Toegangskaarten 
kunnen ter plekke gekocht worden aan de prijs 
van €7,50 U bent van harte uitgenodigd.’
Pastor N. J. Polet

kERkkoERIERTJEs
christologie
Cursus Christologie in de Pastorale School 
in Emmaüskerk te Terneuzen
Op 26 maart, 2, 16, 23 april en 7 mei 2009 
van 19.30 tot 22 uur. 

Het gaat om interreligieuze vragen: Jezus en 
Boeddha, Jezus en Mohammed, Jezus en de 
Joden van vandaag. Wij bestuderen in de 
cursus deze onderwerpen.

U kunt zich melden bij S. den Exter, Zeesluis 
15, 4561 JR Hulst 0114- 320167
Pastor N. J. Polet
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Elke maandagavond, behalve de 1e 
maandag van de maand:
Bijeenkomst van de charismatische 
gebedsgroep om 19.00 uur in de 
Brouwerijstraat 25 te St. Jansteen

Elke woensdagavond het hele jaar door:
Eucharistieviering in de Basiliek te Hulst om 
19.00 uur.

Elke eerste vrijdag van de maand:
Eucharistieviering in de Basiliek te Hulst om 
19.00 uur.

Elke donderdagavond het hele jaar door: 
Zin in Zen – groepsmeditatie in de kapel van 
de paters maristen, Zandstraat 10 te Hulst 
van 19.15 tot 21.00 uur. 
Info: Edwin Jonkvorst. Tel. 06-12752394.

MaaRT 2009
woensdag 25 maart:
Tweede bezinningsavond in de 
Veertigdagentijd o.l.v. pastor N. Polet 
en pater J. Reurs in WZC Antonius te 
Kloosterzande om 20.00 uur.

Zaterdag 28 maart: 
Kledinginzameling aan de tuinpoort van de 
pastorie in Hulst van 10.30 uur tot 11.30 
uur.

aPRIl 2009
woensdag 1 april:
Derde bezinningsavond in de 
Veertigdagentijd o.l.v. pastor N. Polet en 
pater J. Reurs in de Willibrordusbasiliek te 
Hulst om 20.00 uur.

Zondag 5 april:
Peuter- en kleuterkerk in de 
Willibrordusbasiliek voor alle peuters en 
kleuters uit de hele regio met hun ouders, 
broertjes en zusjes, en ook de opa’s en oma’s 
zijn welkom. De viering begint om 16.00 
uur. 

Maandag 6 april:
Eucharistieviering voor de vrede in de kapel 
van O.L.Vrouw ter Eecken te Kapellebrug 
om 19.00 uur.

Dinsdag 21 april:
Regionale avond rouwzorg met als thema 
‘Rouwpoëzie – Het is niet te begrijpen dat 
de wereld verder draait zonder jou..’ in 
het WZC Antonius in Kloosterzande. Deze 
avond staat open voor alle belangstellenden 
en begint om 20.00 uur.

Vrijdag 24 april:
Vormselviering (regio Noord) in de 
Martinuskerk te Kloosterzande om 19.00 
uur

Zaterdag 25 april: 
Kledinginzameling aan de tuinpoort van de 
pastorie in Hulst van 10.30 uur tot 11.30 
uur.

Zaterdag 25 april:
Vormselviering (Hulst) in de 
Willibrordusbasiliek om 19.00 uur.

Zondag 26 april:
Vormselviering (regio Zuid) in de Philippus 
en Jacobuskerk te Koewacht om 10.30 uur.

MEI 2009
Iedere dinsdag in de meimaand - mits 
goed weer - rozenkransgebed bij het 
Mariakapelletje op ‘Het Zand’ te Koewacht 
om 19.00 uur. Voor inlichtingen bij de 
dirigent van het seniorenkoor, Piet Apers tel. 
0114-361253.

Zaterdag 2 mei:
Eucharistieviering waarin de presentatie en 
zending van lekenvoorgangers in uitvaarten 
gaat plaatsvinden. In deze viering gaat 
onze deken Paul Verbeek samen met pastor 
Chantal van de Walle voor. De viering 
begint om 19.00 uur in de Martinuskerk te 
Kloosterzande.

Zondag 3 mei:
Eucharistieviering waarin de presentatie en 
zending van lekenvoorgangers in uitvaarten 
gaat plaatsvinden. In deze viering gaat 
onze deken Paul Verbeek samen met pastor 
Chantal van de Walle voor. De viering begint 
om 10.30 uur in de Willibrordusbasiliek te 
Hulst.

Maandag 4 mei:
Een uur aanbidding in de kapel van 
O.L.Vrouw ter Eecken te Kapellebrug om 
19.00 uur.

Maandag 4 mei: 
Dodenherdenking: oecumenische diensten 
in de protestantse Hof te Zande Kerk te 
Kloosterzande en in de Willibrordusbasiliek 
te Hulst. Beiden om 19.00 uur.

Dinsdag 5 mei:
Eucharistieviering in de kapel van O.L.Vrouw 
ter Eecken te Kapellebrug om 19.00 uur.

Zaterdag 9 en zondag 10 mei 2009:
Bezinningsweekend o.l.v. Noëla Polet in 
Lovenjoel (Leuven).

Dinsdag 12 mei:
Woord- en communieviering in de kapel 
van O.L.Vrouw ter Eecken te Kapellebrug 
om 19.00 uur.

Zondag 17 mei:
Meditatieve fietstocht langs Mariakapelletjes 
in onze regio. Start om 14.00 uur vanuit 
de  Martinuskerk te Kloosterzande  met een 
gemeenschappelijke afsluiting om 16.30 uur 
in de Catharinakerk te Hengstdijk.

Dinsdag 19 mei:
Eucharistieviering in de kapel van O.L.Vrouw 
ter Eecken te Kapellebrug om 19.00 uur.

woensdag 20 mei tot donderdag 28 mei: 
Diocesane bedevaart naar Lourdes - met als 
thema ‘Mij geschiede naar Uw woord’ - per 
bus. 

Donderdag 21 mei tot donderdag 28 mei: 
Diocesane bedevaart naar Lourdes  per trein.

Vrijdag 22 mei tot woensdag 27 mei: 
Diocesane bedevaart naar Lourdes  per 
vliegtuig

Zondag 24 mei:
Eucharistieviering uit dankbaarheid b.g.v. 
het 50 jarig priesterjubileum van oud-pastoor 
Jo van der Heijden in de Willibrordus 
basiliek te Hulst om 10.30 uur, waarna er 
gelegenheid is om hem te feliciteren.

Dinsdag 26 mei:
Woord- en communieviering in de kapel 
van O.L.Vrouw ter Eecken te Kapellebrug 
om 19.00 uur.

Zaterdag 30 mei: 
Kledinginzameling aan de tuinpoort van de 
pastorie in Hulst van 10.30 uur tot 11.30 
uur.

Zondag 31 mei:
Eucharistieviering b.g.v. het afscheid van 
pastor Poppe als pastoor en lid van het 
pastoresteam in de Willibrordusbasiliek te 
Hulst om 10.30 uur. Na deze viering is er 
gelegenheid om hem de hand te drukken 
onder het genot van een kopje koffie of thee.

JunI 2009
Dinsdag 2 juni:
Eucharistieviering in de kapel van O.L.Vrouw 
ter Eecken te Kapellebrug om 19.00 uur.

Zondag 7 juni:
‘Lopend vuurtje’: nakomdag voor alle 
vormelingen van ons bisdom in het klooster 
Mariadal in Roosendaal. Een spectaculaire 
dag vol theater en avontuur.

REGIonalE kERkElIJkE acTIVITEITEn 
In DE PaRochIEs Van oosT-ZEEuws-VlaanDEREn
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Maandag 8 juni:
Eucharistieviering voor de vrede in de kapel 
van O.L.Vrouw ter Eecken te Kapellebrug 
om 19.00 uur.

Dinsdag 9 juni:
Woord- en communieviering in de kapel 
van O.L.Vrouw ter Eecken te Kapellebrug 
om 19.00 uur.

Zaterdag 13 juni:
Regionale Parochiedag van 10-17 uur in 
Malpertuus te Clinge

Dinsdag 16 juni:
Eucharistieviering in de kapel van O.L.Vrouw 
ter Eecken te Kapellebrug om 19.00 uur.

Zondag 21 juni:
Plechtige eucharistieviering uit dankbaarheid 
b.g.v. het 150 jarig jubileum van de 
Josephparochie te Nieuw-Namen, waarin 
onze bisschop Johannes van den Hende zal 
voorgaan. Deze viering begint om 11.00 uur.

Dinsdag 23 juni:
Woord- en communieviering in de kapel 
van O.L.Vrouw ter Eecken te Kapellebrug 
om 19.00 uur.

Zaterdag 27 juni: 
Kledinginzameling aan de tuinpoort van de 
pastorie in Hulst van 10.30 uur tot 11.30 
uur.

Zaterdag 27 juni t/m zondag 28 juni:
Midzomerfeest in Hengstdijk met een 
enorme boekenmarkt in de kerk.

Dinsdag 30 juni:
Eucharistieviering in de kapel van O.L.Vrouw 
ter Eecken te Kapellebrug om 19.00 uur.

JulI 2009
In de maand juli is de catharinakerk te 
hengstdijk ieder dag open van 14.00 uur 
tot 17.00 uur voor bezichtiging, en is er 
tevens een expositie van amateur kunstenaars 
uit de streek.

Palmzondag 4/5 april   
17.30 uur
WZC Antonius       pd

19.00 uur
Clinge C.v.d. Walle/
 kenninsmakingsviering
 Communicanten + v Graauw
Hengstdijk J. Reurs
Hulst werkgroep
St.Jansteen J. v.d. Heijden
Stoppeldijk ***

09.00 uur
Heikant J. Reurs
Lamswaarde werkgroep
Terhole W. Tobé

10.30 uur
Boschkapelle J. Reurs
Hulst C.v.d.Walle /gezinsviering
Kloosterzande W. Tobé /kindernevendienst
Koewacht J. v.d. Heijden

witte donderdag 9 april
19.00 uur
Clinge regionale viering met
 pastoresteam

Goede vrijdag 10 april
10.30 uur
Koewacht kruisweg werkgroep/school
Nieuw Namen kruisweg werkgroep/school

15.00 uur
Clinge kruisweg werkgroep
Hengstdijk kruisweg werkgroep
St. Jansteen kruisweg werkgroep
Terhole kruisweg werkgroep
Boschkapelle kruisweg werkgroep
Kloosterzande kruisweg werkgroep
Hulst liturgie  werkgroep

19.00 uur
Lamswaarde regionale viering met
 pastoresteam

Paaswake 11 april
21.00 uur
Clinge J.v.d. Heijden/S. de Koning
Hulst W. Brand/Ch. V.d. Walle
Boschkapelle W. Poppe

22.00 uur
St. Jansteen J. Reurs

Paaszondag 12 april
09.00 uur
Hengstdijk S. de koning
Lamswaarde W. Poppe
Heikant W. Tobé

09.30 uur
Terhole W. Brand
Graauw J. Reurs

10.30 uur
Hulst J. v.d. Heijden
Stoppeldijk C. v.d. Walle/Joro choir
Koewacht W. Tobé
Kloosterzande W. Poppe

11.00 uur
Nieuw Namen J. Reurs
St. Jansteen S. de Koning/gezinsviering

Paasmaandag 13 april
10.30 uur
Hulst W. Poppe

schEMa GoEDE wEEk 2009
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SCHILDERWERKEN EN HOUTRENOVATIE

Kloosterzande

t. 0114-690231

f. 0114-690597

e. info@deschrijver.nl

i. www.deschrijver.nl

Middelburg

t. 0118-642517

f. 0118-642587

Administraties en Belastingzaken

Verzekeringen

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

Telefoon: 0114-682420

Drukwerk
Van het kleinste naamkaartje tot de meest luxe folder

Periodieken
Personeelsbladen, verenigingsnieuws enz.

Folderverspreiding
Niet alleen in Zeeuwsch-Vlaanderen maar ook in de rest 
van Nedeland en België.

Nieuw bij 
Streekbeeld:

Digitaal printen en 
kopieerservice

voor verenigingen en bedrijven.

Informeer naar 
onze scherpe prijzen!

Industrieweg 13, Terneuzen • Postbus 385 4530 AJ  Terneuzen  Tel. 0115-649800 • Fax 0115-649801 - e-mail: redactie@streekbeeld.nl 

doet meer!
Van het kleinste naamkaartje tot de meest luxe folder

Niet alleen in Zeeuwsch-Vlaanderen maar ook in de rest 

voor verenigingen en bedrijven.

Fondue • Gourmets • Barbecue • Warme & koude buffetten
Verstand van lekker vlees

Marc Biesbroeck
van Waesberghestraat 5 - 4561 AB Hulst - Telefoon: 0114-313688

dinsdagmiddag gesloten

Uw woonwinkel 
ook op 

www.morres.com
Alle dagen open!

Gewasbeschermingsmiddelen 
Kunstmest
Zaaizaden 
en Schoonmaakmiddelen

R. van wesemael
Zoutestraat 109, Hulst - Tel. 0114-314853
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Nu een verhaaltje over Pasen èn een praatje 
over paaseieren en de paashaas. Pasen is het 
feest van Jezus. Hij geeft ons nieuw leven 
als we gaan leven,  zoals Jezus dat zelf deed. 
Dat is heel bijzonder. Daarom is Pasen een 
groot feest.

Pasen is een teken van lente, van voorjaar, 
vogeltjes, eitjes, Het is een teken van nieuw 
leven, want overal zie je nieuwe plantjes, 
nieuwe bloempjes, nieuwe dieren. Mooi 
gezegd is het een teken van vruchtbaarheid. 
Je ziet bij het Paasfeest de Paasvogel, de 
Paashaas en mandenvol Paaseieren. Het 
Paasfeest zit vol symboliek. Pasen is het 
feest van opstanding, van nieuw leven, van 
vruchtbaar zijn. Neem nou het Paasei. Al in 
de tijd van de Germanen, maar ook bij andere 
volken over de hele wereld schilderden ze 
eieren, omdat een ei een teken is van nieuw 
leven, iets heel bijzonders dus. Ze deden het 
zo mooi mogelijk en ze deden het bijzonder 
graag. Het beschilderen van eieren is zo oud 
als de mensheid.

De eerste predikers van het christendom 
gingen Paaseieren zelfs zien als zinnebeeld 
van de opstanding van Christus. In landen 
die tot het christendom waren overgegaan, 
werden vroeger de eieren versierd met de 
kleuren van het altaar en dan ging men er 
mee naar de kerk om ze te laten wijden. 
Vroeger begroef men ook wel eieren in 
de akkers, om de grond op die manier 
vruchtbaar te maken. Het verstoppen van 
eieren, dat ook bij ons nog heel veel gebeurt, 
is ook een zeer oud gebruik. Dus lieve kleine 
mensjes, eieren beschilderen en verstoppen 
hoort wel degelijk bij Pasen. En houdt de 
paashaas ook maar in ere. Ik wens jullie 
allemaal een heel fijn Pasen.

Liesbeth

IPV oosT ZEEuws VlaanDEREn
Voor de jeugd

Op 1 februari was er een viering vanuit 
peuter- en kleuterkerk te Clinge. Het thema 
was deze keer Maria. De peuters en kleuters 
hebben het Maria-altaar bekeken. Wat zag 
Maria er mooi uit! Er was muziek en alle 
kinderen hebben een potje beplakt met 
papier en er een lichtje ingedaan. Het was 
een vrolijk gezicht. Tijdens de viering is het 
volgende verhaal voorgelezen.

Maria

Maria meisje uit het oosten, zacht van aard en 
eigenlijk heel gewoon.

Jong verliefd op Jozef, een timmerman, met wie 
ze wil trouwen, ook heel gewoon.

op een dag ziet ze een engel die zegt, “je zult 
een baby krijgen die Jezus zal heten, de zoon 
van God”, oh jee dat is niet zo heel gewoon.

Jozef schrikt zich een hoedje, dan komt er een 
engel op bezoek en spreekt Jozef toe, een kindje 
krijgen is eigenlijk heel apart en toch ook heel 
gewoon!

Maria is opgelucht en ook heel blij, ze denkt 
aan het kindje in haar buik en wil het eigenlijk 
al in haar armen nemen en bij haar houden, 
heerlijk warm en zo gewoon.

tijden gaan voorbij en Jezus groeit als kool, 
Maria zorgt voor Jezus, ze houdt van haar 
zoon net zoals iedere andere moeder, heel 
gewoon.

Soms heeft ze zorgen om de toekomst, 
Jezus wordt al zo groot en wil de wijde 
wereld in. Maria wil hem vasthouden 
maar weet dat dat niet kan. Hij gaat 
zijn eigen weg en dat is heel gewoon.

voor altijd verbonden met Jezus dat is 
wat Maria voelt. Wat er ook gebeuren 
zal ze zal voor eeuwig bij hem zijn dat 
weet ze gewoon.

Soms is Maria verdrietig en dan ook 
weer heel erg blij. Ze mocht de moeder 
van Jezus zijn en alles met hem delen.
tenslotte was Maria maar een meisje 
uit het oosten, zacht van aard en heel 
gewoon.

De volgende peuter- en kleuter-
kerk is op zondag 5 april in de 
basiliek te hulst. het thema is 
dan Palmzondag. alle peuters en 
kleuters uit de regio zijn van harte 
welkom!

DE Paashaas
De Paashaas hupt met zijn mandje overal 
door. soms ziet hij een kindje daar stopt 
hij dan voor. geeft het kindje een ei en het 
kindje is blij. na een lange dag kijkt hij 
blij toe. soms valt hij in slaap want van 
paaseieren verstoppen wordt hij erg moe

Cheyenne Leeuwis

PasEn, DE Paashaas En PaasEIEREn

Een activiteit speciaal gericht op peuters en kleuters

MaRIa-VIERInG 1 fEBRuaRI TE clInGE
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IPV oosT ZEEuws VlaanDEREn
clusTER nooRD   Kloosterzande/Ossenisse • Lamswaarde • Terhole

fEEsT In 
laMswaaRDE

Zondag 15 februari was het zover. Na vele 
inspanningen van de parochiegemeenschap 
werd op plechtige wijze het feest van het 
200 jarig bestaan van de parochie ingeluid 
en was de restauratie van het kerkgebouw 
(bijna) voltooid. We mochten genieten 
van een stijlvolle eucharistieviering met als 
voorganger onze bisschop Mgr.v d Hende. 
Vele mensen vanuit de parochie, maar ook 
daarbuiten, droegen hun steentje bij om het 
tot een echt feest te maken. De zandsculptuur 
van de patroonheilige de H.Cornelius bij 
de ingang trok meteen de aandacht. Het 
interieur was opgepoetst en zal er, als de 
beschildering af is, weer kleurrijk uitzien. 
Het geheel werd gedragen door een sfeer 
van saamhorigheid en verbondenheid. Waar 
een (relatief ) kleine parochie groot in kan 
zijn. Na afloop hebben we elkaar kunnen 
ontmoeten in de gezellige Luifel, waar het 
goed toeven was. Parochie Lamswaarde, 
van harte gefeliciteerd met jullie fantastisch 
kerkgebouw dat jullie op passende wijze in 
de kijker hebben gezet! Wij wensen jullie 
dan ook alle succes toe in het vervolg van het 
200 jarig jubileumjaar.

Namens de  parochies  Kloosterzande en 
Terhole van cluster Noord,
J.Collet 

PaRochIE TER DuInEn kloosTERZanDE

Nu we de restauratie officieel hebben 
afgesloten en het 200 jaar parochie bestaan 
geopend, is het tijd om terug te kijken 
omtrent de restauratie en vooruit omtrent 
200 jaar parochie. Misschien mogen 
we hierbij alle andere, vast belangrijke 
gebeurtenissen in het dagelijkse leven van 
onze kerk, even op het tweede plan zetten 
en een volgende keer aandacht geven. Echter 
voor het opknappen van het H. Hartbeeld 
willen wij een positieve uitzondering voor 
maken. Heeft u het al gezien? Het beeld 
staat er weer prachtig bij door toedoen van 
Robbie van Bunderen. Robbie, namens het 
kerkbestuur en onze parochie hartstikke 
bedankt. We weten dat je er vele uurtjes mee 
bezig bent geweest, maar het resultaat mag 
er zijn.

De restauratie:
Allereerst zijn wij u verschuldigd het 
resultaat van de thermometer: €260.000 
een prachtig bedrag waar we in het begin 
van mochten dromen. U hebt allemaal 
het resultaat van het restaureren mogen en 
kunnen aanschouwen. Voor diegene die 
verhinderd waren verklappen we dat rondom  
200-jaar parochie de kerk regelmatig 
opengesteld zal worden, evenals met kermis- 
en monumentendag natuurlijk, dus nog 
kansen genoeg om het restauratiewerk van 
dichtbij te aanschouwen. Op dit moment 
zijn we druk om het financiële plaatje 
duidelijk te krijgen. Een vaak gehoord 
geluid: “ da schilderen das toch mooi en daar 
zal de kerk van opknappen”. Wij moeten 
u hierbij misschien teleurstellen want de 
kerk helemaal schilderen dat zit er niet in. 
Hiervoor zullen we nog wat moeten sparen. 
Eerst zou er wat gelapt worden in de kerk: 
bij elke reparatie hoort een steiger en voor 

dat bedrag kunnen we naar onze mening 
en advies beter een stuk geheel aanpakken 
en vandaar dat de Corneliuskapel en de 
linker zijbeuk het eerste zijn aangepakt, met 
prachtig resultaat. Als er nog geld over is 
pakken we nog een stuk aan en anders zal het 
middels de post jaarlijks onderhoud dienen 
te gebeuren. We moeten na de restauratie ook 
nog een 10-jarig onderhoudsplan maken. De 
financiering hiervan zal de komende jaren de 
nodige aandacht vragen. Hoe we dat gaan 
aanpakken daar zullen wij u zeker nader 
over informeren. Het doel de kerk wind- en 
waterdicht maken is bereikt, vast en zeker 
ook met uw hulp en daarvoor onze dank.

200-jaar parochie: 
Dit zal nog een heel jaar met festiviteiten 
op het programma staan en op film worden 
vastgelegd. Vele verenigingen in Lamswaarde 
doen mee: promotie, activiteitendag, 
fietstocht, kunstweekend, Mariazangmiddag, 
zes-kamp, muziekfestival, musical, een 
dorpsfeest en een jubileumconcert staan 
op de agenda. U zult tijdig geïnformeerd 
worden. Het is de bedoeling om 15 
november 2009 het jubileumjaar af te sluiten 
met een eucharistieviering in onze kerk. 
Deken P. Verbeek zal hierin voorgaan. Ook 
zijn we druk met het samenstellen van een 
boek 200-jaar parochie wat in deze viering 
zal worden gepresenteerd. Misschien dat we 
u daar de volgende keer meer over kunnen 
vertellen. Al met al weer een druk jaar in 
het verschiet maar gelukkig nu met brede 
steun van de Lamswaardse verenigingen. 
De fondsenwervingsgroep zal verder de 
coördinerende rol vervullen en we hopen dat 
alles net zo gladjes verloopt als15 februari j.l. 
Bedankt ieder voor de positieve reacties die 
we mochten ontvangen.

Op elke eerste zondag van de maand 
verzorgen leden van onze gebedsdienstgroep 
de viering in onze parochiekerk. Zo ook op 2 
maart. Niet zo bijzonder zult u misschien wel 
denken, dat gebeurt in meerdere parochies. 
Dat is ook zo, ware het niet dat op deze 
zondag het voor een drietal leden wel een 
hele bijzondere dag was. Het is voor hen 
n.l. al voor het 30e jaar dat zij zich op 
deze manier inzetten als vrijwilliger in onze 
parochie. Vele jaren mochten wij op hen 
rekenen en nu het zich laat aanzien, dat er 
steeds minder pastores beschikbaar zijn in 
de parochies, wordt hun inbreng van steeds 
grotere waarde. Zonder hen zouden we voor 
het voldongen feit komen te staan, dat er 
niet elke zondag nog een viering zou zijn. 

Dat dit voor vele trouwe kerkgangers, en dat 
is best nog een grote groep in onze parochie, 
een moeilijk te accepteren feit zou zijn, 
spreekt voor zich. Vandaar dat het gepast is 
deze mensen eens in het zonnetje te zetten 
en dat hebben we dan ook gedaan in de 
viering van 1 maart.

Mevr. Rie Kint, Mevr. Lidwien Jansen en 
Mevr. Annie Rijk

Namens onze hele parochiegemeenschap: 
bedankt voor jullie bijdrage en weet dat 
jullie werk enorm gewaardeerd wordt!

Namens het kerkbestuur,
J. Collet.

TERholE
Beste mensen,
Vanuit de parochie Terhole willen wij 
U laten weten dat er bij de kerk een 
klein parkeerterrein is gerealiseerd. Dit is 
in hoofdzaak bestemd voor kerkgangers 
die wat ouder en slecht ter been zijn, 
zodat zij op een makkelijke wijze in de 
kerk kunnen komen. Bezoekers voor het 
kerkhof of zij die daar werkzaamheden 
willen verrichten kunnen hier ook 
gebruik van maken. Het is geen openbaar 
parkeerterrein en daarom ook het 
verzoek om het niet voor privégebruik te 
gebruiken. Wij hopen op deze manier te 
hebben bijgedragen in het toegankelijk 
maken van onze parochiekerk. Tevens 
willen we nog een beroep doen op alle 
parochianen om toch mee te doen aan 
de actie kerkbalans zodat de kerk in onze 
samenleving kan blijven bestaan.

Het kerkbestuur.

PaRochIE h. coRnElIus TE laMswaaRDE
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IPV oosT ZEEuws VlaanDEREn
clusTER wEsT Boschkapelle • Hengstdijk • Stoppeldijk

Zorg voor onze toekomst
Onze kerk vergrijst  zoals we allemaal weten. 
Onze kerk moet zorg hebben voor jonge 
mensen, want zij zijn de toekomst van 
de parochie. Misschien iets voor u om 
uw schouders onder te gaan zetten. We 
kunnen ons wel zorgen maken over de 
vergrijzing maar onze zorgen uitspreken is 
niet voldoende. Er moet iets gedaan worden, 
die taak zou een vormselwerkgroep samen 
met de school  en bestuur op zich kunnen 
nemen.

Taken van de vormselgroep zijn inhoudelijk 
en organisatorisch. Het zwaartepunt ligt bij 
de organisatorische. De bedoeling is dat  de 
kinderen voorbereid  worden op school. 
Tevens wordt samen met de werkgroep 
enkele ouderavonden gehouden. De 
vormselwerkgroep voert de activiteiten  uit. 
Daarnaast moet er rondom de vormselviering 
een en ander worden georganiseerd. Dit is 

een taak van de vormselwerkgroep samen 
met de groep uit Kloosterzande, omdat 
daar de viering is. De werkgroep wordt 
ondersteund door een pastor en het bestuur 
van de parochie.

wat wordt van de vrijwilligers van de 
vormselwerkgroep gevraagd?
U moet bereid zijn enkele jaren deze taak 
op u te nemen. U bouwt immers een 
stukje ervaring en deskundigheid op die niet 
zomaar na een jaar verloren mag gaan.

wat krijgt u er voor terug?
In dit werk dat sterk is gericht op de inhoud 
van ons geloof, ontstaan soms boeiende, 
leuke dialogen over belangrijke kwesties in 
ons geloof. Dat biedt vaak veel voldoening. 
En u draagt ook bij aan de toekomst van 
de kerk. Belangstelling? U kunt bellen met 
of u aanmelden bij Ronnie Haerens 0114 
-672026 of ronhaerens@zeelandnet.nl

MEnsEn GEVRaaGD VooR DE 
VoRMsElwERkGRoEP

JuBIlEuM
Gemengd Koor St. Cecilia Stoppeldijk 
viert haar 50 jarig bestaan. Zaterdag 25 
wordt het gouden jubileum gevierd. Om 
19.00 is er een feestelijke Eucharistie- 
viering in de Parochiekerk. Daarna vindt 
in `t Gelaag een reünie plaats. 

Er zijn ± 60 uitnodigingen aan oudleden 
verstuurd, dus dat belooft gezellig te 
worden. Onder `t genot van een 
drankje en een hapje kunnen vele oude 
herinneringen worden opgehaald. Het 
koor telt momenteel 19 leden, waarvan 
nog drie van het eerste uur. En natuurlijk 
onze dirigent Johan Vernimmen, die 50 
jaar geleden de initiatiefnemer was voor 
de oprichting. 

In die 50 jaar hebben wij vele optredens, 
koorfestivals, kerstzangavonden, 
huwelijk-, uitvaart- en weekenddiensten 
mogen verzorgen. En nog steeds wordt er 
graag gezongen. Want: ,,waar gezongen 
wordt kun je rustig vertoeven, slechte 
mensen zingen niet.”

Ter gelegenheid van de gedenkdag van Petrus 
en Paulus (29 juni) een overpeinzing van 
Arie Broekhuis over ambt, dienst en heiligen 
als bondgenoten.

Petrus en Paulus – een paar apart
Op 29 juni gedenkt de Rooms-Katholieke 
kerk – en ook de Anglicaanse kerk – de 
apostelen Petrus en Paulus. Vanouds geven 
protestanten hoog op van Paulus, al is zijn 
marktwaarde aardig gedaald in de modale 
PKN-gemeente. Paulus geldt voor velen 
nog steeds als de kroongetuige van het 
protestantse erfgoed dat we louter door 
geloof - mogelijk is ‘vertrouwen’ een betere 
vertaling - onze bestemming als mens voor 
Gods aangezicht vinden.

Een misverstand moet maar snel uit de 
wereld geholpen worden. Heiligen worden 
niet aanbeden. Ook Petrus en Paulus niet, 
welke voorname plaats zij in de christelijke 
traditie mogen hebben ontvangen. Ze 
worden wel krachtig in onze aandacht 
aanbevolen. Petrus en Paulus staan voor de 
apostelen aan wie Christus de leiding van de 
kerk heeft toevertrouwd. Petrus als apostel 
onder de joden en Paulus als apostel onder 
andere volken (wij dus als verre nazaten van 
de Batavieren).

Waarom een gedenkdag voor juist deze 
leiders van de jonge kerk? Is dat om het 
kerkvolk nog eens in te prenten dat iemand 
de baas moet zijn? Een cabaretier sprak eens 
in een conference over het twijfelachtige 
karakter van Gods grondpersoneel. Er is 
en er wordt geleden aan kerkelijk gezag. 
Aan homoseksuelen wordt op vele plaatsen 
in de christenheid nog geen volwaardige 
plaats toegekend en het ambt van geestelijke 
is voor hen niet weggelegd, zeker niet als 
zij daar openlijk voor uitkomen. In de 
Bijbel komen we het woord ambt niet 
tegen. Wel het woord dienst. Dat geeft te 
denken. Kerkelijke gezagsdragers zijn dus 
meer dienstverleners dan beheerders van een 
erfenis waarbij zij eenzijdig de maatstaven 
voor de waarheid aanleggen.

Ingewikkeld, leiderschap en gezag in de kerk. 
Ook in andere sectoren van de maatschappij 
zijn leiding en macht hachelijke begrippen, 
maar als het om de kerk gaat hebben we 
de onuitgesproken verwachting dat daar 
het bijbelwoord ‘maar gij geheel anders’ 
opgeld doet. Toch zijn leiders in de kerk 
gewoon ‘mannetjes uit het stof ’ (naar ik 
meen een vondst van O. Noordmans), met 
al hun mooie en hun bedenkelijke kanten. 
In de kerk zoeken we naar het schone, 

goede en ware en daarbij heb je gidsen 
nodig die het land van de traditie al een 
beetje verkend hebben en de geest van de 
tijd kunnen verstaan. Mensen die voorop 
durven gaan en een richting durven inslaan 
en zo gezag verwerven en verdienen. In de 
zoektocht naar waar het om gaat in ons 
leven heb je als gelovige bondgenoten nodig. 
Bondgenoten in de vorm van de heiligen die 
ons zijn voorgegaan, de Bijbel als bron van 
de traditie, de dichters van het kerklied en de 
medereisgenoten die samen het volk Gods 
onderweg vormen. Bondgenoten zijn geen 
mensen die je naar de mond praten, maar die 
te denken geven in bevestiging en tegenspel. 

Ambtsdragers als bondgenoten, zo zou het 
kunnen. Petrus en Paulus werden gekozen 
tot dienst. Het waren geen mensen van 
onbesproken gedrag. Petrus verloochende 
zijn meester. Paulus was een geharnaste 
bestrijder van de jonge gemeente. Niettemin 
werden beiden geroepen om te dienen. 
Om in al hun menselijke, al te menselijke 
optreden Christus te laten oplichten. Zouden 
heiligen daarom in oude kerken vaak in glas 
in lood zijn geplaatst om zo te laten zien dat 
Gods licht door hen heen schijnt?

BonDGEnoTEn



16 - Kerkkoerier

IPV oosT ZEEuws VlaanDEREn
clusTER ZuID Heikant • Koewacht • St. Jansteen

Hulster Gemengd Koor (NL)

Academiekoor van Beveren-Waas (B)

Koninklijk A Capella Samankoor Ertvelde en 

Wachtebeke (B).

uitvoering:

Zaterdag 18 april concert in de kerk van  

Heikant om 20.00.

Zondag 25 april concert in de kerk te Melsele 

(B) om 15.00.

Zaterdag 9 mei concert in de kerk te Ertvelde 

(B) om 20.00.

MIssa luBa

De Missa Luba is pure muziek uit Afrika. De 

Luba is een verzamelnaam voor de Bantoevolken 

in het zuiden van de Congo. Hun ritmische 

dansen en klaagzangen vormen de basis voor 

de in het Latijn gezongen mis. Dankzij de 

inspanningen van Pater Guido Haazen en de 

Afrikaanse zangers met wie hij samenwerkte is 

deze mis tot stand gekomen. In Europa werd 

de Missa Luba voor het eerst uitgevoerd tijdens 

de Brusselse Wereldtentoonstelling in 1958. 

De mis klonk prachtig uit de monden van het 

zwarte jongenskoor Les Troubadours du Roi 

Baudoin. Afrikaanse muziek verschilt sterk van 

ons Westerse ritmegevoel. De tam-tams geven 

zeer strak het ritme aan. De trommels leiden 

het gezang en de improvisaties van de

andere instrumentalisten in. 

MEERkoREn-
PRoJEcT 2009

Ook dit jaar was er weer een sfeervolle 
nachtmis met Kerstmis. In een vrijwel 
volledig gevulde kerk werd met medewerking 
van het St. Ceciliakoor en de harmonie 
‘Eendracht Maakt Macht’ de komst van 
Christus gevierd. Buiten hielden de herders 
de wacht bij hun schapen en ezels en zij 
hadden hun vuren ontstoken zodat na de 
viering in de kerk ook daar nog enkele 
kerstliederen konden worden gezongen 
onder het genot van een bekertje koffie of 
glühwein.

nieuwjaarsreceptie
Op 9 januari hield het kerkbestuur in de 
Vlaschaard een nieuwjaarsreceptie voor 
de vele vrijwilligers van de kerk. Na de 
koffie met gebak hield de voorzitter een 
korte toespraak waarin hij alle medewerkers 
hartelijk dank zegde voor hun bijdrage in het 
afgelopen jaar. Tevens nam hij afscheid van 
Gerardus van der Sijpt en dankte hem voor 
zijn jarenlange ondersteuning van de kerk op 
velerlei gebied. Vervolgens kon iedereen nog 
genieten van de beelden van ons schitterende 
Zeeuwsch-Vlaamse landschap die werden 
vertoond door Emile Saman. Tussentijds 

werden ook de foto’s vertoond die in het 
afgelopen jaar bij allerlei gebeurtenissen zijn 
gemaakt.

afscheid van een veelzijdig vrijwilliger
Tijdens de nieuwjaarsreceptie voor de 
vrijwilligers van de kerk werd dit jaar 
afscheid genomen van Gerardus van der 
Sijpt. Gedurende vele jaren heeft hij zich 
ingezet voor diverse activiteiten in onze 
kerk. Hij was als misdienaar/acoliet een vaste 
kracht bij zowel de diensten op zondag als 
door de week. Hij trad op als archivaris van 
het kerkarchief en was jarenlang secretaris 
van het kerkbestuur. Ook vervulde hij 
diverse administratieve werkzaamheden: 
hij verzorgde het ledenbestand, hield de 
stand van zaken bij op het gebied van de 
grafrechten en nam de administratie voor 
het dopen, Eerste H. Communie, vormen, 
huwelijk en overlijden voor zijn rekening. 
Het kerkbestuur en de parochianen danken 
Gerardus nogmaals voor deze jarenlange 
consciëntieuze inzet en hopen dat hij nog 
lang mag genieten van zijn welverdiende 
rust.

kERsTMIs

Enkele bijzonderheden uit 
het evenementen-overzicht 
voor het jubileumjaar 2009 
(van de 800 jaar oude Hof te 
Zande kerk in Kloosterzande).

3 april: Lezing over de ont-
staansgeschiedenis Hof te 
Zande kerk en de orde der 
Cisterciënzers door Historica 
Heleen Gietema.
Aanvang: 20.00 uur; entree: 
€3,00.

14/28 Juni: Zomeropenstelling Hof te Zande Kerk

12/26 Juli: idem (twee rondleidingen om 13.00 en 15.00 uur)

9/23 aug: idem (entree is gratis)

12/13 sept.: Open Monumentendag. Thema: ‘Op de kaart’. Met 
orgelspel, fiets- en wandelroute in de omgeving. Aanvang: 12.00 
-17.00 uur.  Toegang: vrij!

Wilt u weten wat de Stichting nog meer te bieden heeft, dan ver-
wijzen we u naar de vele foldertjes die zij neerlegt achter in de Hof 
te Zande Kerk

kloosTERZanDE kalEnDER
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Hoogtepunt van de tienerclub in St. 
Jansteen is de jaarlijkse Kerstviering in de 
parochiekerk, een feest voor jongeren, ouders 
en grootouders. Meeslepende toneeltjes, dansen, 
gebedsmomenten en zelfs een peptalk wisselen 
elkaar in een snel tempo af. Jongeren die 
vandaag vreugde beleven aan de boodschap van 
Jezus leggen de basis voor de kerk van morgen. 
Als tiener kwam Sharona enkele jaren lang trouw 
naar de tienerclub. Daarna werd ze gevraagd om 
als jongere mee leiding te geven. Nu draait ze 
al twee jaar mee met de basisleiding. Sharona 
is achttien jaar en tweedejaars student aan de 
HBO verpleegkunde in Vlissingen. De voorkeur 
gaat uit naar de kraamzorg of kinderverpleging. 
Buiten de tienerclub zijn haar hobby’s karate 
(zwarte band), skeeleren en terrasjes pikken; 
gezelligheid voorop. Bijbelstudie houdt haar 
bezig op de stille momenten; ze wil graag heel 
het boek doorlezen en alles weten wat er in 
staat. Sharona’s motieven om bij de tienerclub 
betrokken te blijven zijn: het is leuk om met 
jonge mensen bezig te zijn; tieners zijn zeer 
gemotiveerd en dankbaar; zij stellen ook 

goede vragen. Extra verdieping vindt zij in de 
EO-jongerendagen, biddagen en bijeenkomsten 
van Young Continentals. Daar worden 
levensverhalen en moderne liederen aangeboden. 
Elke twee weken komt de tienerclub bij elkaar, 
wisselend met een actie buiten of binnen. Tussen 
de twintig en dertig jongeren van elf tot veertien 
jaar komen er naar toe. 

Vaste onderdelen van zo’n bijeenkomst zijn 
het kwartiertje spreken in kleine groepjes over 
een bijbels onderwerp of de woorden van Jezus 
en de aansluitende peptalk. Gezocht wordt er 
dan naar de betekenis voor deze tijd. Daarbij 
worden spelactiviteiten aangeboden rond 
geschikte thema’s, zoals: vertrouwen, liefde, 
recht en onrecht. Sterk is het dat er veel leiding 
is. De feitelijke leiding berust bij vijf personen, 
daarnaast helpen er zes jongeren van rond de 
vijftien jaar. Voor de buitenacties komen daar 
nog eens vijf ouders bij. Twee maanden lang 
wordt er gewerkt aan de tiener-kerstviering. 
Sharona’s taak is dan het uitwerken van een paar 
dansen en het instuderen ervan met een groep 

tieners. Sharona en haar zus Amy zoeken samen 
naar geschikte bewegingen bij de tekst, tellen 
de passen uit en bouwen uiteindelijk een hele 
choreografie op. Er zijn altijd twee dansen, een 
snelle en een langzame. In de eerste dans is de 
inhoud van het geheel van belang. In de tweede 
dans volgt de beweging woord voor woord de 
tekst. Dansen is dan bidden met het lichaam. 
Deze gebedsvorm is binnen onze gemeenschap 
wat minder gebruikelijk, maar heeft in heel het 
christendom al veel diepe wortels. Koning David 
danste al voor de ark.  Na het opzetten van de 
choreografie volgt het aanleren van de dansen; 
dit jaar waren daar twintig middagen voor nodig 
in een koude kerk. Het resultaat was zeer de 
moeite waard. Een volle kerk was ervan getuige. 
Enkele weken later kwamen de jongeren weer 
in actie bij de presentatie van de vormelingen. 
Met volle overgave werd er gedanst in de kerk. 
Naast dansers zijn er vele anderen nodig bij de 
tiener-kerstviering; heel de kerk is dan versierd 
met banieren, schilderstukken en bloemrijke 
decoraties, alles geheel verzorgd door talentvolle 
jongeren. Schitterend om er bij te mogen zijn. 

sTEEnsE TIEnERs In BEwEGInG
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faIR fInancE En faIR TRaDE 
In DE schIJnwERPERs 

MET nIEuwE caMPaGnE

lancering campagne fair finance-fair trade
In het najaar 2008 is Oikocredit Nederland de campagne ‘Fair 
finance-fair trade’ gestart. Oikocredit is al ruim dertig jaar de expert 
op het gebied van fair finance: eerlijk investeren. Met de campagne 
roept Oikocredit Nederland consumenten op om –naast het kopen 
van fair trade-producten- in fair trade te investeren. Dat kan door te 
beleggen in Oikocredit. Dát is meedoen met fair finance. 

Vraag een informatiepakket aan over eerlijk investeren bij Oikocredit 
Nederland: (030) 234 10 69 of kijk op www.oikocreditnederland.nl. 
Daar vindt u ook meer informatie over de fair dinercafés, chocolate-
workshops en presentaties.
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IPV oosT ZEEuws VlaanDEREn
clusTER MIDDEn Hulst

uITnoDIGInG PalMZonDaG 
wIllIBRoRDusBasIlIEk hulsT

Zondagochtend 
5 april om 10.30 
uur vindt in de 
Basiliek te Hulst 
een gezinsviering 
voor Palmzondag 
plaats. 

In deze viering 
worden de palm-
takken gewijd en 

iedereen mag aan het eind van de viering 
palmtakjes mee naar huis nemen. 

Ook is het een speciaal gebruik om voor 
deze viering palmpaasstokken te maken en 
deze dan een onderdeel van de viering te 
laten zijn. 
Palmpaasstokken hebben de vorm van 
een kruis en zijn feestelijk versierd met 
palmtakken, een broodhaantje, fruit en 
snoep. De palmpasenstok combineert 

het groen van de hoop en de vreugde 
van de intocht in Jeruzalem en van Jezus’ 
koningsschap, maar tegelijk ook het kruis 
van het lijden en sterven van Jezus op Goede 
Vrijdag. 

Als voorbereiding op de viering maken 
kinderen, in samenwerking met de 
Werkgroep Gezinsvieringen, op 4 april 
palmpaasstokken. Deze knutselmiddag vindt 
plaats in de Blaauwe Hoeve. Na de viering 
van 5 april zullen de palmpaasstokken door 
de kinderen zelf naar bewoners van de 
Blaauwe Hoeve gebracht worden.

U bent allen van harte welkom om de 
Palmzondagviering bij te wonen op 5 april 
in de basiliek.

Werkgroep Gezinsvieringen Hulst

In de week tussen de buut en het carnaval 
hoor ik de vogels al hun hoogste lied oefenen, 
een eerste teken dat de dagen langer worden 
en de lente nadert. Als u dit leest rond Pasen 
is de lente al in volle gang. De lente is het 
jaargetijde waarin de natuur groeit en bloeit. 
Als vice-voorzitter van het parochiebestuur 
mag ik u, in een klein overzicht melden, dat 
niet alleen in de natuur, maar ook in onze 
parochie een aantal mooie zaken blijven 
groeien en bloeien.

- Al een aantal maanden hebben we met 
Pater Joop Reurs vruchtbaar mogen 
samenwerken als onze eerst-aanspreekbare 
pastoor.

- Een mooie uitdaging, ook voor onze 
parochie, is middels het stappenplan, tot 
meer samenwerking te komen tussen de 
13 parochies in Oost-Zeeuws-Vlaanderen.

- Het totaal aantal vrijwilligers in onze 
30 werkgroepen is gegroeid tot het 
respectabele aantal van bijna 300.

- In januari j.l. heeft zich tijdens de 

gezellige vrijwilligersavond ons bestuurslid 
Nelly Janssen-De Kooning (met 
2-essen en 2 o’s) zich als coordinator 
van het vrijwilligersbeleid gepresenteerd. 
Het contact met alle groepen zal nog 
intenser worden. Ook aan jubilea van 
onze vrijwilligers zal meer aandacht 
besteed worden. Voor de wensen van 
de werkgroepen heeft het bestuur een 
financieel potje gereserveerd. Werkgroepen 
is gevraagd wensen en ideeën in te sturen

- De actie kerkbalans in 2008 heeft weer 
meer opgebracht dan de voorgaande jaren. 
Voortvarend is weer in januari 2009 de 
actie Kerkbalans gevoerd.

- De parochie is een samenwerkingsverband 
aangegaan met het Streekmuseum “De vier 
Ambachten”, KIK (Kerk in Klooster), het 
bezoekersmanagement en het Gemeente-
archief.

- De Hulsterse vestingstedendagen, in 
het kader van Reynaert de Vos in de 
Middeleeuwen, worden dit jaar gehouden 
op 29 en 30 augustus. Reserveer svp in uw 

agenda de Reynaertmis op 30 augustus.
- De librije met onze kerkschatten trok 

vorig jaar meer dan 1000 geinteresseerde 
bezoekers. Dit jaar zullen o.a. 
gebruiksvoorwerpen van het sacrament 
van de eucharistie (Communie) ten 
toongesteld worden. De koorkerk en en de 
librije zullen open zijn op zondagmiddagen 
(uitgezonderd de doopzondagen) van 
hemelvaartsdag 21 mei t/m 8 november.

- In de basiliek zal een tentoonstelling 
gehouden worden tijdens de open 
monumentendagen van 12 en 13 
september. Het landelijk thema is dit jaar: 
OP DE KAART.

Dit was een kleine, edoch zeker niet 
volledige bloemlezing, over groei en bloei in 
de parochie. Op naar de zomer.

Jan Rubbens
Vice-voorzitter H.Willibrordus

hET Is lEnTE In DE PaRochIE h.wIllIBRoRDus

Voorzitter Pater Walter Poppe t/m mei 2009 
 daarna Pater Joop Reurs
Vice-voorzitter Jan Rubbens
Secretaris Tersy Maes
Penningmeester Karel van Damme

Bouwzaken Hans van der Zijden
Commissie Beheer Basiliek Joop Colsen
Vertegenwoordiging in IPV Cecile van Tiggelen
Vrijwilligersbeleid Nelly Janssen-De Kooning
Notuliste Petra Schelfhout

PRoJEcT 
VasTEnakTIE 2009

De regionale vastenaktie Oost Zeeuws 
Vlaanderen heeft voor het jaar 2009 
gekozen voor een project in Bangladesh. 
Het project behelst trainingen geven om de 
kwaliteit van de landbouw, het onderwijs 
en de zorg voor jonge moeders en jonge 
kinderen te verbeteren. De werkgroep 
vastenaktie Hulst zal in het voorjaar de 
volgende activiteiten organiseren:
1. Van 18 tot 25 maart heitje voor een 

karweitje.
2. Zaterdag 7 maart de vastenmarkt in de 

Basiliek.
3. Van 5 tot 10 april de huis aan huis 

collecte. Deze collecte vindt dan in de 
gehele regio plaats.

4. De gebruikelijke spaarpotjes voor de 
onderbouw van de basisscholen.

In het voorjaar zullen wij een ieder verder 
informeren via de huis aan huis folder.

Werkgroep vastenaktie Hulst

lEDEn PaRochIEBEsTuuR
(fEBRuaRI 2009)
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IPV oosT ZEEuws VlaanDEREn
clusTER oosT  Clinge • Graauw • Nieuw-Namen

Op zondag 21 juni viert de parochie van de 
Heilige Joseph te Nieuw-Namen haar 150 
jarig bestaan. Deze feestdag wordt gevierd 
met een plechtige eucharistieviering die 
wordt voorgegaan door de bisschop mgr. Dr. 
J. van de Hende. De dienst begint om 11.00 
uur. Na de eucharistieviering wordt u een 
receptie aangeboden in het gemeenschapshuis 
De Kauter. Het dorp Nieuw-Namen bestaat 
dit jaar ook 150 jaar, want op voorspraak van 
pastoor Camermans werd de naam “ Kauter” 
bij koninklijk besluit veranderd in “Nieuw-
Namen”. Ter gelegenheid van dit jubileum 
geeft het kerkbestuur een boek uit, getiteld 
“ Van Kauter naar Nieuw-Namen”. In het 
boek wordt de geschiedenis van de parochie 
beschreven door dhr. J.de Baar, voormalig 

hoofdonderwijzer te Nieuw-Namen. Dhr. de 
Baar heeft hiervoor veel onderzoek gedaan 
en meerdere archieven moeten raadplegen. 
Dit boek is dan ook zeer interessant voor 
alle inwoners en oud inwoners van Nieuw-
Namen en omstreken. De presentatie is op 
kermiszondag 18 september 2009. 

Bestellen: bij voorintekening tot 15 augustus 
2009: 20,- euro per exemplaar, daarna kost 
het 25,- euro. U kunt uw bestelling doorgeven 
aan dhr. P. de Deckere, Kauterstraat 20, 
4568 AN  Nieuw-Namen. tel: 0114-345360 
of per e-mail: P. de. Deckere@ kpnplanet.nl 
Nadere informatie volgt. 

Het kerkbestuur

Het kerkbestuur van de H. Henricus in 
Clinge heeft afscheid moeten nemen van 
het bestuurslid bouwzaken Theo van Hoof. 
Gelukkig hebben we in een goede opvolging 
kunnen voorzien in de persoon van Piet van 
Damme. Piet hield alle jarenlang de CV bij 
van ons kerkgebouw en was altijd bereid een 
handje toe te steken. In het dagelijks leven 
is hij bedrijfsleider van Wolter en Dros in 
Terneuzen. 

Een andere versterking voor ons is een 
bouwkundig adviseur. Huub Sponselee, als 
bouwkundig tekenaar, bouwopzichter en 
adviseur, voor zijn VUT verbonden aan 
architectenbureau Verplancke en Goethals, 
heeft in zijn nog arbeidzame leven al met 
kerkgebouwen te doen gehad. Hij zal ons 

van dienst kunnen zijn bij het opstellen van 
een meerjarenonderhoudsplan en van advies 
dienen als het gaat om instandhouding van 
ons kerkgebouw.

Het is jammer dat Harry Puts vroegtijdig 
bij ons vertrekt. Zijn echtgenoot heeft een 
baan geaccepteerd in Maastricht. Harry 
zal voorlopig zijn taak als penningmeester 
aanhouden, totdat we definitief, 
waarschijnlijk april, een opvolger hebben 
gevonden. Hiervan hopen we volgende keer 
melding te kunnen maken.

Sjaak Leegstraten,
secretaris kerkbestuur – Clinge.

afscheid van 3 medewerkers

Mevr. Maria Mangnus heeft vele 
jaren haar medewerking verleend aan 
aktie kerkbalans.
Zij was een vrijwilligster van het eerste 
uur.Tot voor enkele jaren was het 
rondgaan voor aktie kerkbalans een 
intensief werk.
Brieven persoonlijk afgeven; 
antwoordstrook ophalen; geen gehoor; 
nog eens benaderen etc.Maria heel veel 
dank.

Mevr. Joke heyens ook voor haar 
geldt hetzelfde. Ook zij heeft zich vele 
jaren intensief ingezet; tevens hulp 
geboden bij het voorbereidende werk ( 

o.a. het vullen van de enveloppen in de 
maand december).
Joke, heel veel dank.

Dhr Theo hiel.
Theo is vele jaren lid geweest van de 
Stuurgroep aktie kerkbalans. Nadat 
onze notulist Jo Heyens te kennen had 
gegeven niet meer in de stuurgroep 
aktief te willen zijn, nam Theo de taak 
van notulist op zich. Bij Theo kon 
je niet misvragen, zoals men dat hier 
zegt. In de “moeilijke” tijd toen het 
werven van medewerkers stroef ging, 
waardoor niet alle wijken bemand 
waren nam Theo 1 of 2 wijken extra.

Theo, heel veel dank.
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De bisschop heeft eervol ontslag verleend 
aan de kerkbestuursleden; mevr. J. 
van Broeck, mevr. M. van Driessche-
Crombeen en dhr. P. de Deckere.
Het kerkbestuur dankt allen hartelijk 
voor de vele diensten, die ze aan de 
parochie hebben verleend.
Ook heeft de bisschop 3 nieuwe leden 
benoemd nl;
mevr. S. Verdoodt, R. Pauwels-Schuddings 
en dhr. J. Bosman. 
Van harte gefeliciteerd met deze 
benoeming.

fRancIscaansE 
PInksTER-VoETTochT 

2009: loPEnD VuuR!
Wij nodigen u van harte uit om deel te 
nemen aan de veertigste Franciscaanse 
Pinkstervoettocht. Als altijd bieden wij 
u hiermee een mooie gelegenheid om op 
een ongedwongen en actieve wijze kennis 
te maken met de Franciscaanse Beweging. 
De tocht vindt plaats van vrijdagavond 
29 mei tot maandagmiddag 1 juni. 

Verdere informatie en opgave bij: 
Dienstencentrum Franciscaanse 
Beweging, Van der Does de 
Willeboissingel 11, 5211 CA Den 
Bosch.
Telefoon: 073 – 6131340 
Email: info@franciscaansebeweging.nl.

nIEuws VanuIT hET kERkBEsTuuR




