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Zr. N. Polet, gsm 06-57825084.

TEn GElEIDE
‘t Is weer herfst.
Wat hebben we kunnen genieten van een 
mooie warme zomer.
De zomer maakt plaats voor de herfst met 
zijn mooie dagen, maar ook met regen, wind 
en het is een beertje kouder.
Maar mensenlief elk seizoen heeft zijn 
charmes. Bekijk eens de kleuren van de 
bomen, zij veranderen van groen in  geel, 
rood en prachtig bruin.
Als wij er voor open staan dan zien wij 
hoe mooi de wereld eigenlijk door God 
geschapen is. Je zou zeggen voor elk wat wils.
De een houdt van de warmte, de ander heeft 
het liever wat frisser en dan zijn er die al 
beginnen te denken aan sneeuw en ijs, zodat 
ze kunnen schaatsen en skiën.
En toch… wat mopperen we af en toe. Te 
heet, te nat. Natuurlijk, je kunt het niet 
iedereen naar de zin maken. Zo is de natuur.
Laten we toch dankbaar zijn voor alles wat 
God ons gegeven heeft. Doe je ogen eens 
goed open en niet alleen voor de mooie 
bomen en de planten, maar zeker ook voor 
de mensen om ons heen. Was het voor 

iedereen wel zo’n mooie zomer? 
Hebben we er wel eens aan gedacht dat het 
voor veel mensen al “herfst” was voor het 
mooie weer begon?
Wij wensen u allen een mooi najaar toe met 
heel veel “zonnige” dagen.

De redactie

Wanneer ik dit stukje schrijf heb ik net 
de eerste repetitie van het Basiliekkoor na 
de vakantie achter de rug, wel wat vroeger 
dan gewoonlijk vanwege ons zingen bij het 
feest van Maria ten h emelopneming, maar 
toch. Het is een voorbeeld van de continue 
verandering van de seizoenen waaraan wij 
ons leefpatroon in de loop van de tijd 
hebben aangepast. We zijn daaraan gewoon 
geraakt, we doen, al dan niet met plezier, 
automatisch wat daarvoor nodig is. Er zijn 
echter ook veranderingen die niet regelmatig 
op ons afkomen en waaraan we dus ook niet 
gewoon zijn. Veranderingen , die van ons 
een andere benadering vragen, onbekend 
zijn, vaak moeilijk zijn en dus ook vaak 
weerstand oproepen. Dat zien we ook in 
onze kerkgemeenschap. Of we het nu leuk 
vinden of niet, feit is, dat het kerkbezoek 
minder is dan vroeger, dat vele, vaak nog 
wel gelovige mensen, niet meer actief bij de 
Kerk betrokken zijn en dat de inkomsten 
met moeite op het benodigde peil gehouden 
kunnen worden. Gelukkig zijn er nog vele, 
enthousiaste mensen die zich voor de Kerk 
inzetten, maar ook hier is dringend behoefte 
aan nieuw, vooral jong, bloed. Ook neemt 
het aantal pastores af, wat al zichtbaar is in 
het feit dat niet in alle parochiekerken in onze 
regio nog wekelijks diensten door hen geleid 
kunnen worden. Het Bisdom is deze trends 
natuurlijk ook niet ontgaan en roept ons allen 
op om actief mee te denken hoe we het in de 
toekomst het beste aan kunnen pakken om 
met deze onherroepelijke verandering om te 
gaan. Het daarbijbehorende formele proces, 

“Uit de duizend gezichten van Uw volk”, 
is thans in volle gang. Na presentaties van 
het proces in het najaar van 2008, zijn een 
aantal werkgroepen met vertegenwoordigers 
uit alle parochieclusters gevormd voor 
verschillende gebieden, zoals Liturgie en 
Catechese, Diaconie en Kerkopbouw, 
Financiën, Gebouwen en Personeel. Deze 
werkgroepen zijn bezig met inventariseren 
van de huidige toestand en het formuleren 
van voorstellen. Wanneer u dit leest is de 
leidraad waarschijnlijk beschikbaar om deze 
plannen te kunnen toetsen aan de algemene 
uitgangspunten van het Bisdom. 
Het worden spannende tijden waarin de 
fundamenten voor de toekomstige structuur 
van de Kerk in onze regio moeten worden 
gelegd. Gelukkig is dan ons pastoraal team 
weer op de gewenste sterkte. Wij zijn 
het Bisdom dankbaar dat zo kort na de 
pensionering van drie van onze pastores ons 
team weer volledig zal zijn met een priester, 
een diaken en twee pastoraal werkers. Ik 
wil hier speciaal Ralf Grossert vernoemen, 
die ons pastoraal team komt versterken per 
1 november en waarover u in de volgende 
Kerkkoerier meer kunt vernemen. Dit 
team vormt een belangrijke peiler in ons 
aller streven naar een levende en levendige 
Kerk in onze regio. Het bestuur van de 
Interparochiële Vereniging Oost Zeeuws 
Vlaanderen dankt u al bij voorbaat voor 
uw inzet voor het veranderingsproces en uw 
begrip voor de komende veranderingen.

Stan Bosman, voorzitter i.p.v. ozvl.

VERanDERInG



Kerkkoerier - 3

En ZIJ HERKEnDEn HEM BIJ HET BREKEn Van HET BRooD

Het was de eerste Zondag in de meimaand 
en er werd een Mariaviering gehouden 
bij een kapelleke. Daar stonden twee 
echtparen met hun fietsen in de hand 
wat te buurten. De mannen hingen over 
het stuur en druk dat ze het hadden: ze 
bespraken de toestand in de wereld.
Ik vroeg ze: “Komen jullie hier nou om te 
bidden, of om te buurten? “Geen ant-
woord. Ze waren nog niet klaar met de 

wereldproblemen denk ik.
De viering in het kapelleke ging, dacht ik, 
aan hen voorbij. 
Maar na afloop bleek dat ze me wel dege-
lijk gehoord hadden. Ze kwamen nog eens 
terug op de vraag die ik ze gesteld had en 
antwoordde: “Bij Maria is buurten bidden 
en bidden buurten”. En ik ben het roerend 
met ze eens. 
LVG

B I D D E n  E n  B U U RT E n
( n a v e r t e l d )

Steeds weer opnieuw vieren we de Eucha-
ristie of nemen we deel aan een woord- en 
communiedienst. Toch vraag ik me als pas-
tor af en toe af: weten we eigenlijk wel waar 
we mee bezig zijn? Wat heeft dit gebeuren in 
de kerk te maken met ons dagelijkse leven? 
Is het  niet meer dan een mooi ritueel of 
zomaar een gewoonte die ons dierbaar is? 

Iedere viering beginnen we - na een woord 
van welkom - met een oproep tot inkeer. 
We beginnen de dienst met een berouwvol 
hart en bidden ‘Heer, ontferm U over ons’. 
Dan luisteren we naar het woord van God, 
zoals dat opgeschreven staat in de Heilige 
Schrift en denken na wat dit betekent voor 
ons dagelijkse leven. Vervolgens gaan we 
staan achter ons geloof. We belijden dat met 
de woorden zoals christenen dat eeuwenlang 
hebben gedaan. Daarna volgt de collecte en 
bieden we als gemeenschap God ons brood 
en onze wijn aan, de vruchten van de aarde. 
Dat brood en deze wijn ontvangen we bij de 
communie weer terug van God zelf, maar 
nu als het Lichaam en Bloed van zijn Zoon, 
van Jezus Christus, onze gids en leidsman 
ten leven. En tenslotte worden we heenge-
zonden, terug de wereld in, met de opdracht 
het aanschijn van de aarde te vernieuwen.

De Eucharistie heeft dus alles te maken met 
ons dagelijkse leven, dat mag u duidelijk 
zijn.
Henri Nouwen verwoordde dit op een hele 
mooie manier in zijn boekje ‘Ons dagelijks 
brood’. dat hij geschreven heeft n.a.v het 
verhaal van de Emmaüsgangers. U kent 
het verhaal van de  Emmaüsgangers. Na 
de dood van Jezus lopen twee van zijn 
leerlingen naar huis. Ze zijn ontmoedigd 
en ontgoocheld en vol verdriet. Onderweg  
komt er een vreemdeling bij hen lopen die 
naar hen luistert en die hen de ogen opent 
zodat zij weer verder kunnen. Eenmaal thuis 
gekomen, nodigen ze de man uit binnen 
te komen en gaan ze samen aan tafel. Dan 
gebeurt er iets vreemds waardoor ze Jezus in 
hun midden herkennen. 
Ik laat nu Henri Nouwen zelf aan het 

woord. Hij schrijft: 
Als Jezus het huis van zijn leerlingen bin-
nengaat, wordt het zijn thuis. De gast wordt 
gastheer. Degene die uitgenodigd werd, 
nodigt nu zelf uit (…). Toen nam Hij het 
brood, sprak de zegen uit, brak het en reikte 
het hun toe. Zo eenvoudig, zo gewoon, 
zo voor de hand liggend, en toch zo heel 
anders! Wat kun je anders doen, als je brood 
deelt met je vrienden? Je neemt het, zegent 
het, breekt het en geeft het. Daar is brood 
voor: om genomen, gezegend, gebroken 
en gegeven te worden. Dat is niets nieuws, 
niets verrassends. Het gebeurt iedere dag 
in talloze huisgezinnen. Het behoort tot 
het wezenlijke van het leven. We kunnen 
niet echt leven zonder brood dat genomen, 
gezegend, gebroken en gegeven wordt. Wan-
neer dat ontbreekt, is er geen tafelgenoot-
schap, geen gemeenschap, geen vriendschap, 
geen vrede, geen liefde, geen hoop. Maar 
wanneer het aanwezig is, kan alles nieuw 
worden! (…)

Iedere keer dat we Jezus bij ons thuis uitno-
digen, dat wil zeggen in ons leven, met al 
de lichte en duistere kanten ervan, en Hem 
de ereplaats aanbieden aan onze tafel, dan 
neemt Hij het brood en de beker, reikt ze 
ons aan en zegt: ‘Neemt en eet, dit is mijn 
lichaam. Neemt en drinkt, dit is mijn bloed. 
Blijft dit doen om mij te gedenken.’

Talloze malen heeft Jezus zichzelf gegeven, 
aan ieder die Hij tegen kwam, aan de grote 
menigte die naar Hem toegekomen was om 
naar Hem te luisteren. Hij gaf zichzelf in de 
zaal van het laatste avondmaal voordat Judas 
Hem overleverde. En Hij geeft zich aan 
ons steeds weer opnieuw als we Hem nodig 
hebben.

Henri Nouwen zegt: De Eucharistie is het 
meest menselijke en het meest goddelijke 
gebaar dat denkbaar is. Gewoon en toch zo 
geheimnisvol. (…) Het is het verhaal van 
God die ons nabij wil komen, zo nabij dat 
we Hem met onze eigen ogen kunnen zien, 
met onze eigen oren kunnen horen, met 

onze eigen handen kunnen aanraken.

In de Heilige Communie wordt dit mysterie 
waarin God zichzelf volledig aan ons geeft 
in Jezus op een indrukwekkende manier 
tot uiting gebracht. Het laat ons niet alleen 
maar zien dat Jezus in woord en daad gees-
telijk voedsel was voor mensen, maar ook 
en vooral dat Hij één met ons wil worden, 
verbonden in een altijddurende liefde.

Het is goed 
om hier bij tijd 
en wijle bij stil 
te staan en heel 
dankbaar te 
mediteren over 
de Eucharistie 
waarin Jezus 
zichzelf aan 
ons geeft in brood en wijn, zo gewoon en 
toch ook zo geheimnisvol.

Daarom nodigen wij u uit om samen met 
ons - vanaf vrijdag 20 november - iedere 
derde vrijdag van de maand om 19.00 uur 
bij elkaar te komen in de Basiliek te Hulst, 
waar we in de koorkerk een korte viering 
zullen houden rond en bij het heilig Sacra-
ment. 

Na een woord van welkom volgt de uitstel-
ling van het Allerheiligste. We zingen een 
lied, bidden een psalm, luisteren naar een 
kort stukje tekst uit de Heilige Schrift en 
verwijlen dan wat langere tijd in stilte bij de 
Heer in ons midden. We sluiten deze viering 
af met de voorbeden en het ‘Onze Vader’ en 
keren dan terug naar huis met de zegen van 
onze God.

Eenmaal per maand bij de Heer en met 
elkaar een half uurtje in stilte samen zijn, 
te bidden en stil te staan bij dat immense 
mysterie dat ons leven draagt, ik beveel het 
u van harte aan.

Pater Joop Reurs, marist.

foto Jaap Klok
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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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Elke maandagavond, behalve de 1ste 
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.

Tot en met 8 november zijn in de 
Willibrodusbasiliek te Hulst de koorkerk en 
de librije open op de zondagmiddagen van 
14.00 tot 17.00 uur.

oKToBER 2009
Zaterdag 17 oktober:
Slotconcert van de 21ste editie van het 
Festival van Zeeuws-Vlaanderen in de 
Willibrordusbasiliek te Hulst. Uitvoering 
door het gerenommeerde West Deutsche 
Rundfunkorchester Köln. Om 19.00 uur 
gaan de deuren open en om 20.00 uur 
aanvang concert (De avondviering van 19.00 
uur komt daardoor te vervallen).
Zaterdag 31 oktober: 
Kledinginzameling aan de tuinpoort van de 
pastorie in Hulst van 10.30 uur tot 11.30 
uur.
Zaterdag 31 oktober:
Expositie, boekenpresentatie en academische 

zitting in de Hof te Zande Kerk te 
Kloosterzande in het kader van het 800 jarig 
jubileum van de Kerk. Deze bijenkomst is 
alleen bedoeld voor genodigden. Voor meer 
info: www.stichtingkerkinklooster.nl. 

noVEMBER 2009 
Zondag 1 november:
Herdenkingsdienst 800 jaar Hof te Zande 
Kerk en ca. 350 jaar Protestantisme. Na 
afloop van deze dankdienst is er gelegenheid 
om een expositie te bezichtigen in Hotel van 
Leuven. Tevens is er gelegenheid om een 
kopje koffie of thee te gebruiken. Informatie 
bij ds Pieter Overduin, tel 681552.
Maandag 2 november:
Een uur aanbidding in de kapel van 
O.L.Vrouw ter Eecken te Kapellebrug om 
19.00 uur.
Zaterdag 7 november:
Rozenkransgebed voor de vrede in de kapel 
van O.L.Vrouw ter Eecken te Kapellebrug 
om 14.30 uur.
Zondag 15 november:
Concert van het Joro Choir in de de Hof te 
Zande Kerk te Kloosterzande om 15.00 uur. 
Entree €5,00.
Vrijdag 20 november:
Een half uur stilte en bezinning rond het 
Heilig Sacrament in de Willibrordusbasiliek 
te Hulst om 19.00 uur.
Vrijdag en zaterdag 20 en 21 november:
Wintermarkt in de Hof te Zande Kerk te 
Kloosterzande. Een markt in een sfeervolle 
omgeving met diverse stalletjes, verlotingen 
en speciale attracties. Vrijdagavond van 
19.00 uur  tot 21.00 uur en zaterdagmiddag 
van 13.00 uur tot 17.00 uur. Toegang: vrij.
Zondag 22 november:
Feestelijk concert van de Cantorij b.g.v. het 
40 jarig jubileum van Anton de Kort als 

kerkmusicus in de Willibrorduskerk te Hulst 
van 15.00 tot 16.15 uur.
Vrijdag, zaterdag en zondag 27, 28 en 29 
november:
Tentoonstelling in het kader van het 
Internationale Kunstweekend te Hengstdijk 
in de Catharinakerk te Hengstdijk. Steeds 
van 10.00 tot 17.00 uur.
Zaterdag 28 november: 
Kledinginzameling aan de tuinpoort van de 
pastorie in Hulst van 10.30 uur tot 11.30 
uur.

DEcEMBER 2009
Zaterdag 5 december:
Rozenkransgebed voor de vrede in de kapel 
van O.L.Vrouw ter Eecken te Kapellebrug 
om 14.30 uur.
Zondag 6 december:
Presentatieviering van pastor Ralf Grossert 
in de Parochiekerk te Kloosterzande om 
10.30 uur, waarna u gelegenheid krijgt om 
de nieuwe pastor de hand te schudden.
Maandag 7 december:
Eucharistieviering voor de vrede in de kapel 
van O.L.Vrouw ter Eecken te Kapellebrug 
om 19.00 uur.
Woensdag 9 december:
Bezinningavond in de Adventstijd o.l.v. 
pastor N. Polet en pater J. Reurs in ’t Heike 
te Heikant om 20.00 uur.
Vrijdag 18 december:
Een half uur stilte en bezinning rond het 
Heilig Sacrament in de Willibrordusbasiliek 
te Hulst om 19.00 uur.
Zaterdag 19 december:
Een warm winterconcert in de Hof te Zande 
Kerk te Kloosterzande. Aanvang om 15.00 
uur, entree e 5,00.

REGIonalE KERKElIJKE acTIVITEITEn In DE PaRocHIEs  
Van oosT-ZEEUWs-VlaanDEREn (Wijzigingen voorbehouden)

Na een jaar waarin wij van 3 collega’s afscheid 
hebben genomen kunnen wij nu meedelen 
dat per 1 november 2009 het pastoresteam 
weer op volle sterkte zal zijn met 4 pastores. 
In juli 2009 hebben wij diaken Steven de 
Koning mogen verwelkomen in ons team en 
per 1 november 2009 zal pastoraal werker 
Ralf Grossert ons team komen versterken. 
Ralf is momenteel werkzaam in de regio 
Walcheren en heeft reeds 13 jaar pastorale 
ervaring. U kunt zich dus wel voorstellen dat 
wij blij zijn met zijn komst.

Hij zal half oktober naar onze regio verhuizen. 
Zoals bij alle nieuwe werkzaamheden zal ook 
voor hem een periode aanbreken waarin hij 
wegwijs moet worden in onze manier van 
werken, onze regio en de vele vrijwilligers die 
ons ondersteunen. Uit ervaring weet ik dat 
het niet gemakkelijk is om iedereen te leren 

kennen en alle afspraken/gebruiken in onze 
kerken te weten. Wij hopen en vragen aan u 
als parochiaan om hem hierbij behulpzaam 
te zijn.

In de maanden november en december zal 
Ralf samen met een van de pastores van 
het team voorgaan in de weekendvieringen 
van elke parochie afzonderlijk. Zo krijgt hij 
de gelegenheid om alle kerken eens rustig 
van binnen te bekijken, kennis te maken 
met de mensen die actief betrokken zijn 
bij de liturgie en krijgt u als parochiaan de 
gelegenheid om onze nieuwe collega van 
dichtbij te mogen ontmoeten. Te zijner tijd 
zult u geïnformeerd worden. Uiteraard zal 
er ook een officiële presentatie plaatsvinden 
waarin deken Paul Verbeek hem aan ons zal 
voorstellen.

De presentatieviering zal plaatsvinden op 
zondag 6 december 2009 om 10.30 uur in 
de Parochiekerk te Kloosterzande.
Deken Paul Verbeek zal hierin, samen 
met het pastorale team, pastoraal werker 
Ralf Grossert aan U presenteren. U bent 
hiervoor uiteraard van harte uitgenodigd en 
aansluitend aan deze viering kunt u onder 
het genot van een kop koffie/thee nog even 
bijpraten.

We wensen Ralf een fijne start in onze regio 
en we verwelkomen hem van harte.

Namens het pastoresteam,

Chantal van de Walle
teamleider

naMEns HET PasToREsTEaM
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2009 ------ Calvijnjaar. 
Calvijn leefde van1509 -1564, dus is 500 
jaar geleden geboren. Hij wordt in een adem 
genoemd met Luther en Zwingli. Deze drie 
zijn de meest genoemde personen uit de tijd 
van de Reformatie, de grote hervorming 
op kerkelijk gebied in de 16e eeuw. Wat 
hadden zij met elkaar te maken? Waren 
er overeenkomsten in wat ze geloofden 
en doorgaven aan mensen? Met wat voor 
bezieling werkte hij als groot hervormer 
aan het rijk van God, in een tijd dat het bar 
slecht gesteld was met de kerk. Daar wil ik 
meer van weten. Later wil ik Calvijn graag 
vergelijken met Luther en Zwingli en veel 
anderen.

Wat we leerden over hem, dat weet ik 
niet meer. Wat is blijven hangen, is zeer 
weinig en geeft een vrij negatief beeld. 
Zwaarmoedig, dwarsligger, weinig oog voor 
muziek, strijdlustig, een star persoon, die 
het beste voorheeft, dat wel, maar overtuigd 
is van zijn eigen gelijk enz. De vraag die ik 
me stel is: moet dat negatief beeld zo blijven? 

Was hij werkelijk zo? Omdat ik graag met 
een vernieuwde blik wil kijken naar Calvijn 
ben ik gaan lezen. Wat heeft hij voor mensen 
betekend? Wat zijn de grote overeenkomsten 

met het katholicisme en de overige Christen 
gelovigen. 

Herman J. Selderhuis schreef een boek over 
Calvijn. Het ging hem niet een aardig 
verhaal neer te zetten, waarin met veel 
fantasie alles aan elkaar geschreven werd. 
Nee, de gegevens zijn merendeels genomen 
uit de brieven die Calvijn geschreven heeft. 
En dat zijn er heel wat. Hij had er een hele 
dagtaak aan. Door brieven schrijven en door 
zijn preken heeft hij veel contacten gelegd 
met anderen. Door zijn vele relaties werden 
zijn meningen goed verspreid. Als Calvijn nu 
had geleefd, dan had hij vast en zeker gebruik 
gemaakt van de computer. Contacten over 
en weer zouden grondig en snel gebeuren. 
Het zou dan vast geen eenrichtingsverkeer 
worden, want van Calvijn staat bekend dat 
hij goed kon luisteren. Het is zeer de moeite 
waard het boek te lezen. Het plaatst je in een 
heel andere tijd. Al lezend kijk je milder en 
met meer begrip tegen de persoon op. 

Het is niet aan mij om zeer diep in te gaan 
op Calvijn, daarom geef ik graag het woord 
aan Ds. P. Overduin, Dominee uit onze 
regio: Protestante gemeente Oosthoek
- Ik vroeg hem wat hij in zijn kerk doet 
met Calvijn, met diens geloofsleer, met de 

huidige manier van geloven in verband met 
de man die 500 jaar geleden geboren is en 
die zijn inzichten en geloven wilde uitdragen 
naar mensen van zijn tijd en naar de kerk van 
Rome. Niet om dwars te liggen, maar om 
Christus op de voorgrond te plaatsen.
- Welke plaats neemt Calvijn over het 
algemeen nù in, in het geloofsleven van de 
mens van onze eenentwintigste eeuw?
J. Hamelinck

Ervaring van een vluchtelinge, 
een vrouw uit de streek tussen de Zwarte 
Zee en de Kaspische Zee.
We zijn gemengd gehuwden – christen 
en moslim. We woonden in Nagorno 
Karabach en vormden in de ogen van de 
inwoners daar een onmogelijke combinatie. 
Er is daar een etnisch conflict gaande sinds 
1988. We moesten daar weg net als zoveel 
andere mensen met een gemengd huwelijk. 
We ondervonden daar heel veel problemen. 
Na enige tijd in Rusland gewoond te 

hebben, ook daar met de nodige problemen 
vanwege de corruptie, zijn we in Nederland 
terecht gekomen. We hebben hier na vele 
jaren eindelijk rust gevonden. 
Aan de tijd van vroeger, met alle problemen,  
wil ik niet terug denken.
In 1999 in Nederland aangekomen. Hier 
volgden vele jaren van onzekerheid. Diverse 
procedures doorlopen. Het was hier ook 
lang niet altijd gemakkelijk omdat we niet 
wisten hoe alles af zou lopen. Uiteindelijk 
hebben we gelukkig een verblijfsvergunning 

gekregen op grond van de pardonregeling. 
We zijn nu in rustig vaarwater terecht 
gekomen. Ik ben blij dat we na al die 
moeilijke jaren van zorgen om onszelf 
en om de kinderen aan een nieuw leven 
konden beginnen. We zijn nu gelukkig, 
we kijken vooruit, we hebben een huis 
naar ons zin en met de kinderen gaat het 
goed op school en met de opleiding. We 
proberen ons leven te leiden zoals ieder 
Nederlands gezin en dat lukt aardig.
We voelen ons hier nu thuis.

sTIcHTInG KERK En VlUcHTElInG ZEElanD

2009 calVIJnJaaR

EVEn DooRDEnKEn...

In de trein zit een gezin samen te genieten 

van wat ze buiten zien en van elkaar. Het 

gaat er gezellig en rustig aan toe.

Dan laat een jongetje van drie zijn eigen 

willetje horen.

“Wat ben jij dwars” zegt moeder. “Hij is als 

de rails” zegt opa meteen daarop. 

En ik denk: “Leuk is anders, maar toch, het 

is maar goed dat ze er zijn, dwarsliggers zijn 

nu eenmaal noodzakelijk”.

Het Project “Samen Kerk”, dat beoogt om 

medeparochianen met een verstandelijke 

beperking meer te betrekken bij 

parochiële activiteiten in de regio Oost 

Zeeuws-Vlaanderen gaat op 1 november 

2009 van start onder leiding van Jeanne 

de Man. Jeanne zal de komende drie jaar 

in dienst van de IPV het project leiden. 

In een volgende KerkKoerier leest u 

daarover meer.

De kunst van het leven is je verbonden 
voelen met anderen, zonder daarbij je 

eigen identiteit te verliezen.
Diana van de Ven

Alleen wanneer je bereid bent milder te 
zijn voor anderen, kun je leren milder te 

zijn voor jezelf.
Marianne Williamson 

Ga het gesprek aan met jezelf én wees 
bereid naar je eigen antwoorden te 

luisteren.
Peter Bieri 
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Bijdrage ds. Pieter Overduin.
In de eerste plaats wil ik de redactie van 
Kerkkoerier danken voor hun geste om 
mij te vragen een bijdrage te leveren in dit 
Calvijnjaar. Natuurlijk wil ik daar graag 
gebruik van maken. Eerst wil ik mijn 
waardering uitspreken over het feit dat ik 
van verschillende zijden heb vernomen dat 
ook rk. parochieleden de moeite hebben 
genomen om de expositie - gewijd aan 500 
jaar Calvijn en het Calvinisme in de Grote 
Kerk van Dordrecht - te bezoeken. En uit 
het inleidende verhaal van mw. Hamelinck 
kunt u zelf concluderen dat zij er ook 
het fijne van wilde weten. Dat doet een 
protestant altijd goed. 
 
In het onderstaande wil ik – al kan het maar 
in beknopte mate – antwoorden op de aan 
mij gestelde vragen. Ik ben me er terdege 
van bewust dat mijn relatie tot Calvijn en 
het Calvinisme gekleurd is door mijn eigen 
gezinssituatie, de leerweg in de theologie en 
de opgedane ervaringen met medegelovigen 
van zowel protestantse en roomskatholieke 
huize. Laat ik u maar vooraf zeggen dat ik 
mij altijd vrolijk orthodox heb gevoeld en 
dat naar mijn idee de meeste calvinisten 
calvinistischer zijn (geworden) dan Calvijn 
zelf was. Nu de antwoorden op de vragen: 
Wat doe ik in mijn kerk met Calvijn, met 
zijn geloofsleer...? 
In de huidige vormgeving van onze eredienst 
zijn nog een aantal onderdelen te vinden die 
rechtstreeks afstammen uit de Calvinistische 
traditie. Ik denk aan de plaats die de 
berijmde Psalmen nog altijd innemen in 
menig protestantse kerkdienst. Zo werd er 
door de Prot. Kerk in Nederland dit jaar een 

programma gebracht onder de titel: Psalmen 
zingen met Calvijn. Calvijn gunde het de 
mensen dat ze hartelijk en met warmte de 
psalmen zouden kunnen bidden. Door de 
psalmen te zingen zing je de psalm je te 
binnen, zodat deze in je gaat leven. Gelukkig 
zingen wij de Geneefse psalmen niet meer op 
hele noten, er zijn ook Psalmen voor nu in 
een modern jasje. Maar de boodschap blijft 
raken.

Ook kan in de Prot. eredienst regelmatig een 
lezing van de Tien geboden(woorden) een 
plek krijgen als leefregel der dankbaarheid, 
zoals die ook in de Heidelberger catechismus 
een plek kreeg.
In onze vieringen kiezen we ook wel 
voor een apostelwoord na het gebed van 
verootmoediging, als woord van troost en 
genade. 
In de preek komt op gezette tijden het 
calvinistisch accent naar voren waarin sprake 
is van de zogenaamde 5 sola’s: sola gratia 
(alleen genade), sola scriptura (alleen de 
bijbel), sola fide (door het geloof allleen), 
solus Christus (Christus alleen) en soli Deo 
gloria (alle eer is alleen aan God).
Eigenlijk hebben we deze 5 sola’s aan Luther 
te danken, maar Calvijn onderschreef ze van 
harte. 
Ook het schrift (OT) met schrift (NT) 
vergelijken speelt in de uitleg nog altijd een 
rol. 

Wat ook kenmerkend is voor de Calvinistische 
prediking is de nadruk op de persoonlijk toe-
eigening van het heil. Het gaat dan om de 
rechtvaardiging uit het geloof (alleen). Om 
dit te bereiken was van groot belang dat 
het gewone kerkvolk de gelegenheid kreeg 
om de bijbel zelf te lezen, hetgeen in de RK 
kerkpraktijk toen alleen voorbehouden was 
aan de geestelijkheid. De mens werd vanaf 
de Reformatietijd ook mondiger.
Wanneer we nu kijken naar de huidige 
manier van geloven, dan wordt dat in grote 
mate bepaald door tot welke stroming van het 
Calvinisme een gemeente behoort. Daardoor 
wordt ook het godsbeeld en mensbeeld sterk 
gekleurd. In onze geloofspraktijk en beleving 
speelt de catechismus van Genève geen grote 
rol meer. Ook is menig protestant verre van 
dogmatisch te noemen. De protestantse kerk 
in Nederland wordt doorgaans omschreven 
als een pluriforme kerk. De voormalige 
hervormde kerk werd wel eens een hotelkerk 
genoemd, vanwege de vele stromingen en 
geloofs-richtingen, van Bonds tot Vrijzinnig. 
Dat neemt niet weg dat er binnen het 
Protestantisme, ook in mijn gemeente alhier, 
een verlangen bestaat naar een bewuste 
manier van geloven (spiritueel) en het leven 
uit de Geest van het Evangelie (missionair, 
toegewijd, dienstbaar). Waar ook ruimte 
wordt geboden voor meer evangelische 

accenten uit de evangelische beweging, ook 
binnen de Prot. Kerk. De laatste tijd komt 
er ook meer openheid binnen de evangelicale 
stroming voor het gedachtegoed van de 
reformatie.

Met het laatste heb ik al een begin van 
antwoord gegeven op de tweede vraag: welke 
plaats neemt Calvijn over het algemeen nu 
in, in het geloofsleven van de mens van onze 
21e eeuw.
Ik zou dit kort willen betrekken op onze 
bijzondere situatie als kleine protestantse 
gemeente te midden van een overwegend 
r.k. bevolking. En dan denk ik dat het voor 
ons als protestanten een uitdaging kan zijn 
om vanuit onze geloofstraditie (met nadruk 
op de openbaring van het Woord van God) 
een bijdrage te leveren in het gesprek met 
parochieleden over de betekenis daarvan. 
Tegelijkertijd met hen te zoeken naar de 
waarde en rijkdom van de traditie zoals 
die o.a. in de RK. kerk en theologie tot 
ontwikkeling is gekomen. Wellicht dat wij 
als protestanten door die ontmoeting leren 
om naast het meer verstandelijke aspect ook 
het gevoelsmatige beleven van het geloof in 
God meer te ervaren. Ik ben er ten stelligste 
van overtuigd dat Woord en Geest samen 
moeten gaan en dat dit samenhangt met 
hoe beide tradities zich openstellen voor 
de joodse wortels van het christelijk geloof. 
Ook daar gaat het immers om heel de mens, 
die er voor God mag zijn. Daarbij bedenk ik 
mij telkens weer dat ik niet de waarheid kan 
hebben, maar dat de waarheid (Christus) 
mij kan omvatten: immers God is groter dan 
mijn hart. En daar was Jean Calvin zich ook 
zeker van bewust. 
Tenslotte is het in dit jubileumjaar van de 
Hof te Zande Kerk ook treffend te beseffen 
hoezeer de calvinistische traditie aansluit 
bij de spiritualiteit van de Cisterciënzer 
monniken, die o.l.v. Br. Bernardus de 
soberheid en de concentratie op het Woord 
centraal stelden. Misschien daarom wel 
ervaar ik in deze kerkkapel de wonderlijke 
verbondenheid met de kerk van alle eeuwen. 
Het onlangs gebrachte blijspel op het 
Bernardusfestijn vormde daar een mooi 
voorbeeld van. 

Ik wens u nog een mooi vervolg in dit 
Calvijn jaar, ook in onze omgeving.
Ds. P. Overduin.

calVIJnJaaR
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In de gemeente Hulst zouden volgens 
landelijke cijfers 5800 mantelzorgers moeten 
zijn. Dit zijn mensen die langdurig zorgen 
voor een naaste. Dat kan een partner, ouder, 
kind of buurvrouw zijn.

Sinds de invoering van de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning is er in 
de gemeente Hulst specifieke aandacht 
voor mantelzorgers. Sinds 1 januari 2008 
is een steunpunt mantelzorg ingesteld. 
Mantelzorgers kunnen hier terecht voor 
een luisterend oor, informatie en advies en 
praktische hulp zoals hulp bij het aanvragen 
van voorzieningen.

Naast individuele hulp, organiseert 
het steunpunt regelmatig voor- 
lichtingsbijeenkomsten over onderwerpen 
die voor mantelzorgers van belang 

zijn zoals mantelzorgcompliment, 
zorgvoorzieningen, gemeentelijke 
voorzieningen, vakantiemogelijkheden en 
ontspanningsmogelijkheden.

Sinds het bestaan van het steunpunt zijn 
350 mantelzorgers geregistreerd. Het belang 
van het kennen van mantelzorgers is dat 
zij geïnformeerd worden over relevante 
voorzieningen en informatie. Als het nodig 
is, weten ze dat er een plek is waar ze terecht 
kunnen.

Dag van de mantelzorg
Ieder jaar op 10 november, de Dag van de 
Mantelzorg, worden alle mantelzorgers die 
bij ons bekend zijn, in het zonnetje gezet. Ze 
krijgen waardering voor het werk dat ze voor 
hun naaste doen.
Kent u een mantelzorger binnen uw familie, 

vereniging, straat of dorp? Geef hun naam 
en adres door aan het steunpunt, dan krijgen 
ook zij op 10 november een attentie. 

Steunpunt Mantelzorg is ondergebracht bij de 
Stichting Welzijn Hulst.
Contactpersoon; Petra Vinke 
Adres:
Lange Bellingstraat 2, 4561 ED Hulst. 
Tel. nr. 0114-684700
e-mail: pvinke@welzijnhulst.nl

ManTElZoRGERs In DE GEMEEnTE HUlsT

sTaRTEn als DIaKEn En PasToR MET EEn …. DanKBETUIGInG! 
Met veel plezier en 
grote dankbaarheid 
kijk ik terug op een 
aantal bijzondere 
gebeurtenissen in 
de afgelopen tijd: 
mijn diakenwijding 
door de bisschop 
van Breda, Mgr. 
Dr. J.H.J. van 
den Hende op 

10 mei j.l. in de kapel van de Priester- en 
Diakenopleiding ‘Bovendonk’ in Hoeven, mijn 
benoeming tot diaken en lid van het pastorale 
team in de regio Oost Zeeuws-Vlaanderen per 
1 juni en de presentatieviering voor deze regio 
door de deken van Zeeland, Paul Verbeek, op 
4 juli j.l. in Hulst.
Ook langs deze weg wik u van harte bedanken 
voor uw gebed, uw steun of uw aanwezigheid 
daarbij. U hebt mij verrast met gelukwensen 
in de vorm van prachtige kaarten, brieven, 

e-mailberichten en telefoontjes. Maar ik mocht 
ook cadeaus ontvangen als bijvoorbeeld kleine 
kunstwerken, boeken, prachtige kaarsen, 
boekenbonnen, een heerlijke fles wijn of een 
bijdrage voor liturgische kleding.  
In het bijzonder dank ik iedereen die een 
bijdrage gaf voor het ‘Opleidingsfonds voor 
priesters’ van het bisdom van Breda. De IPV 
Oost Zeeuws-Vlaanderen heeft ondertussen 
aan dat fonds een bedrag van Euro 650,-- 
overgemaakt!
Bij de presentatieviering in Hulst spraken 
mensen van diverse leeftijden uit de regio 
voorbeden uit, die voor mij een opdracht 
en uitdaging inhouden. Graag neem ik 
die opdracht en uitdaging aan! Dat wil ik 
doen met als leidende woorden ‘voorgaan in 
dienstbaarheid’. 
Daarbij vraag ik de voorspraak van mijn 
patroonheilige diaken Stephanus, waarvan ik 
een afbeelding bijvoeg. De icoon is van de 
hand van mw. Trijnie Hiemstra uit Voorburg 

en heeft een mooi plaatsje in mijn woning! 
De afgelopen tijd hebben veel mensen mij 
gefeliciteerd en succes gewenst. Velen stelden 
me ook de vraag of er ook al een datum voor 
de priesterwijding bekend was. Ja, die is nu 
bekend. De bisschop van Breda zal mij D.V. 
op zaterdag 23 januari 2010 om 11.00 uur 
in de Antoniuskathedraal in Breda tot priester 
wijden. Ik ben ook daar verheugd en dankbaar 
om! 
In de volgende Kerkkoerier ga ik daar op in. 
Vanaf eind augustus loopt het nieuwe werkjaar 
al weer. Naast de gebruikelijke werkzaamheden 
als een (beginnend) diaken en pastor ben ik  
met veel enthousiaste vrijwilligers aan de slag 
gegaan voor de voorbereiding van het vormsel, 
dat in april 2010 weer vele jongeren in onze 
regio mogen ontvangen. Er zullen ongetwijfeld 
meer taken volgen! 

Diaken Steven de Koning, september 2009

Met als thema  “Zij heeft een nieuw 
begin gemaakt” organiseert de Koorkring 
Zeeuws-Vlaanderen voor de dertiende keer 
de studiedag Contactdag Zeeland. Deze 
studiedag  gaat dit jaar door op zaterdag 
14 november in de St. Eligiuskerk en Sint 
Bavoschool te Oostburg. Het programma 
begint om 10.00 uur in de ontvangstruimte 
van de St. Eligiuskerk, maar iedereen is al 
vanaf half 10 hartelijk welkom onder het 
genot van een kopje koffie of thee.
Na het welkomstwoord door zr. Wivinia, 
voorzitter van het Koorkringbestuur, volgt 
de inleiding door pastor Ignace d’Hert, 
werkzaam in de regio West Zeeuws-
Vlaanderen. Hierna volgt de eerste ronde 
werkwinkels tot aan de lunch van half ëén. 

Het middaggedeelte start om 13.15 met de 
tweede ronde werkwinkels. Aansluitend een 
gezamelijke repetitie en de koffie/thee pauze. 
De dag wordt omstreeks 15.00 uur afgesloten 
met een vesperviering waarin liederen 
gezongen worden, die deze dag aan bod 
kwamen. De viering is voor iedereen mee te 
vieren in de Eligiuskerk. 

De deelnemers hebben de keuze uit de 
volgende werkwinkels:
• Stemvorming door Anton de Kort.
• Orgel door Marcel Mangnus. 
• Gregoriaans door Walter Dierick.
• Nieuwe liederen voor Pinksteren en 

vormselviering door Jan Schuumans. 

De Contactdag Zeeland staat open voor 
iedereen die binnen de kerk actief bezig is op 
het gebied van liturgie, zang, koordirectie, 
orgelbegeleiding en voorbereidingsgroepen 
voor het Vormsel.

Kosten (lunch inbegrepen) e 12.00. 
Overmaken op postbankrekening 6707442
Hoogstraat 1 4521BK Biervliet. 

Opgave t/m 13 november bij het 
secretariaat: Contactdag Zeeland. 
Ronald v. Queqelberge
Mgr. de Backerestraat 5 4529GR Eede. 
Contactdag.zeeland@skynet.be
Tel. 06 – 41228371

conTacTDaG ZEElanD
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IPV oosT ZEEUWs VlaanDEREn
Voor de jeugd

Als je aan het bidden bent dan praat je 

eigenlijk met God. Bidden kun je overal 

doen, zelfs zonder je handen te vouwen.

Je kunt hardop bidden maar ook in je 

gedachten, God hoort je altijd! Soms 

maak je iets mee, wat heel moeilijk is, of 

er is iets waar je met niemand over kunt 

praten. Dan is het heel fijn dat je toch 

kunt bidden, praten met God, of Jezus 

dus.  Jezus is dan eigenlijk je Grote Vriend.

BIDDEn WaT Is DaT?

Dank U, lieve Jezus,
ik vind het toch zo fijn
dat U voor alle kinderen
de grootste Vriend wilt zijn. 

Ik dank U voor mijn vrienden en 
vriendinnen
met wie ik elke dag spelen mag.
Ik ga nu slapen, want ik ben moe
maar morgen gaat een nieuwe dag 
beginnen,
dan ga ik weer naar ze toe. 

Lieve Vader
aan het eind van deze dag,
kniel ik voor U neer.
Om U te vragen:
Wilt U voor ons zorgen,
tot de nieuwe morgen.
Amen. 

GEZInsVIERInG 
HUlsT

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
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bouwkundig tekenwerk

vergunningaanvragen

berekeningen

begeleiding
bouw & aanbesteding

2008: vlakverdeling 
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2008: metamorfose naar 
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stomerij

www.bouwadvies-zeeland.nl
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bouwadvies@zeelandnet.nl
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De eerste gezinsmis van het nieuwe 
schooljaar is alweer achter de rug. We 
hebben samen met kinderkoor “De 
Wal-Noten” en alle kinderen een mooie 
viering gehad op 27 september, die in het 
teken stond van Franciscus van Assisi. 

De eerstvolgende viering is op zondag 29 
november om 10.30 uur. In deze viering 
willen we kijken naar de betekenis van 
het licht, voor jou, voor Jezus, voor 
iedereen. Ook in deze viering hopen we 
weer vele kinderen met papa’s, mama’s, 
opa’s, oma’s, vriendjes en vriendinnetjes 
te kunnen begroeten. 

Op donderdag 24 december om 
19.00 uur vieren we in een speciale 
Kerstgezinsmis de geboorte van Jezus. 
Een blije gebeurtenis, die we samen 
met jullie willen vieren in een vrolijke, 
gezellige gezinsmis.
Kinderkoor “De Wal-Noten” zal in de 
gezinsvieringen weer prachtige liedjes 
laten horen. En zing je graag? Dan mag 
je meezingen! 

Tot ziens op 29 
november in de 
Willibrordusbasiliek, 
iedereen is van harte 
welkom!
 
Werkgroep 
Gezinsvieringen Hulst

je meezingen! 

Willibrordusbasiliek, 

welkom!

Werkgroep 

Als we allemaal zo zouden bidden als deze 
twee, dan zou het wel goed komen in de wereld

Hamelink & Menue & Van Hoye

Adminis t ra t ieve Dienstver leners

       • Financiële administratie
    • Salarisadministratie
    • Fiscale Zaken
    • Bedrijfsadvisering

Persoonlijk - Professioneel - Prijsbewust

Hamelink & Menue & Van Hoye
Moersluisstraat 6, 4561 HE  Hulst, T: +31 (0)114/690367

E: georges.vanhoye@hmgroep.nl • U: www.hmgroep - www.vanhoye.eu
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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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Bent u nu aan zet?
Wellicht zult u bij deze zin de wenkbrauwen 
fronsen. Een toelichting.
Op 2 juli jl. kwamen wij met een 50 tal 
vrijwilligers van de diverse werkgroepen uit
onze cluster bij elkaar. Wij wilden ons 
bezinnen op de vraag hoe wij elkaar kunnen 
ondersteunen bij ons werk als vrijwilliger in 
de parochies.
Vanuit de stelling Kerk zijn anno 2009 is steeds 
opnieuw de uitdaging aangaan van:

Wat kan ik als vrijwilliger bijdragen aan onze 
parochiegemeenschap?

Een niet geringe uitspraak in deze tijd, waarin 
wij telkens weer geconfronteerd worden met 
een steeds kleiner aantal mensen, die zich als 
vrijwilliger willen inzetten.
Dat roept zorg op. Zorg die wij met u willen 
en moeten delen, omdat wij u zo hard nodig 
hebben. Tijdens bovengenoemde bijeenkomst 
werd de noodzaak van samenwerken steeds 
duidelijker. Alleen de vraag van hoe en met wie 
is een lastige.
Uit de vele reacties en meningen, die deze 
avond opleverden, zijn we bezig een overzicht 
te maken, dat binnenkort naar alle deelnemers 
zal worden verzonden.
Een greep hieruit:
• als velen een steentje bijdragen, dan 

stimuleert dat anderen,
• een schouderklopje doet zoveel goed,
• ons parochie mag toch niet zomaar 

wegkwijnen,
• jammer dat we de jongere mensen zo 

weinig zien,
• het geeft een goed gevoel dat je iets kunt 

doen voor de parochiegemeenschap.

Al met al waardevolle opmerkingen die 
bezorgdheid uitspreken en vaak ook uit het 
hart gegrepen zijn. Duidelijk komt ook naar 
voren dat wij, wat we nu hebben, graag willen 
behouden. Wellicht ook uit respect voor onze 
voorouders die alles hebben opgebouwd met 
soms weinig middelen. Moeten we ons niet 
allemaal zorgen maken? Of laten we de boel de 
boel? Vele middelen worden nu geïnvesteerd in 
onze parochiegemeenschap. Denk hierbij aan 
de instandhouding van ons mooie kerkgebouw.
Alleen zonder vrijwilligers gaat het niet lukken.
Er zijn veel werkgroepen die dringend nieuwe 
leden vragen.
BENT U NU AAN ZET?
Wij rekenen op U!
Voor meer informatie kunt u terecht bij de 
vice-voorzitters van uw kerkbestuur.

Terhole Jen Brooijmans
Lamswaarde Alex Hendriks
Kloosterzande Jo Collet

laMsWaaRDE
Op Lamswaarde ligt het probleem vooral 
op korte termijn op het bestuurlijk vlak. 
Het kerkbestuur is over de datum en in 
tegenstelling wat mensen op Lamswaarde 
vertellen stopt Alex Hendriks 15 november 
a.s. definitief. Jammer dat niemand zich 
spontaan aanmeldt als lid van het kerkbestuur. 
Om uiteenlopende redenen willen mensen 
niet instappen en ja hoe het dan verder 
moet is even de vraag. Een parochie als 
Lamswaarde, financieel goed in staat zijn 
eigen broek op te houden met bevlogen 
vrijwilligers, met mondige leden eigenlijk 
onbegrijpelijk dat niemand bestuurlijk zijn 
verantwoordelijkheid wil nemen. Met hun 
prachtige gerestaureerde kerk, een groepering 
die zich hiervoor blijvend wil inzetten zoals 
de fondsenwerfgroep om dit beeldbepalende 
gebouw te onderhouden, toch een zorg 
minder voor een nieuw kerkbestuur zou je 
denken! Mag het motto zijn besturen moet 
je leren!
Op langere termijn lijken de zorgen ook 
wel degelijk aanwezig en dat eerst en vooral 
onder de mensen die echt de handen uit de 
mouwen steken. 
De kerkhofwerkgroep en de poetsgroep 
zitten zeer verlegen om mensen die spreken 
met hun handen waarbij het vrijwillige 
karakter en vooral ook de sfeer als belangrijke 
basis dienen. Waarom moet je elke zondag 
naar de kerk gaan, begraven willen worden 
om je bij deze groeperingen aan te sluiten? 
Ontspannend bezig zijn in goede harmonie 
met elkaar is toch prachtig, als dat geen vorm 
van modern kerkzijn is?! Vraag vrijblijvend 
informatie.
Deelname aan allerlei sacramenten lopen 
terug. Huwelijk, Dopen, H. Communie, 
Vormsel en ook op het gebied van uitvaarten 
is er de laatste tijd erg veel veranderd, 
misschien jammer van ons prachtige kerkhof 
natuurlijk maar je kunt mensen niet kwalijk 
nemen dat zij kiezen voor crematie.(laat je 
gerust vooraf informeren naar de kosten 
van begraven). Echter ook op tal van deze 
terreinen kunnen we nog betrokken mensen 
in diverse werkgroepen gebruiken, ook het 
kerkkoor doet een dringend beroep op u. 
Het kleiner aantal diensten hebben op een 
parochie als Lamswaarde de betrokkenheid 
bij de kerk, zo lijkt het, negatief beïnvloed. 
Het kerkbestuur is van mening dat wij 
als gelovige Lamswaardenaren het samen 
moeten doen. Als wij dit niet meer kunnen 
of willen opbrengen dan zal ook dit stukje 
geschiedenis verloren gaan en eenmaal 
verdwenen komt het nooit meer terug! 
Misschien mogen we als kerkbestuur van 
Lamswaarde u allen als gelovige parochianen 
nog eens oproepen om eens na te denken om 

onze kerkgemeenschap te ondersteunen. Met 
ieder op zijn eigen wijze van inbreng, zijn wij 
ervan overtuigd dat we kunnen toegroeien 
naar een hechte geloofsgemeenschap, die 
betrokken en bevlogen is, zoals we dit van 
Lamswaarde in het verleden gewend waren. 
Het is nog niet te laat, maar de tijd begint 
wel te dringen. Misschien mag dat het 
cadeau zijn voor 200-jaar parochie! 

IPV oosT ZEEUWs VlaanDEREn
clUsTER nooRD   Kloosterzande/Ossenisse • Lamswaarde • Terhole

TERHolE
Zangkoor:
Afgelopen zomer hebben 2 leden van ons 
zangkoor een onderscheiding gekregen. 
Mevr. Irene Vermeulen – Laffeber was 
25 jaar lid en dhr. Piet Dobbelaar 30 jaar 
lid van ons koor, zij hebben als dank een 
fraai aandenken gekregen. Ons zangkoor 
bestaat momenteel nog uit 6 zingende 
leden en 1 ondersteunend lid, tevens 
kunnen ze regelmatig gebruik maken 
van de diensten van een organiste. Graag 
willen wij iedereen die graag zingt en onze 
kerk een warm hart toedraagt uitnodigen 
om contact op te nemen met de leden 
om zo ook te komen tot uitbreiding van 
ons koor.

Parochiebijdrage:
De actie kerkbalans ligt alweer ruim 
achter ons (2de helft januari). Het blijkt 
dat de deelname hieraan minder wordt 
zowel wat deelnemers betreft als financiële 
giften. Laat uw hart spreken en doe mee, 
het jaar is nog niet ten einde. Bij voorbaat 
dank.

Vrijwilligers:
Afgelopen zomer is er een bijeenkomst 
geweest voor de vrijwilligers van onze 
Cluster in Huize St. Antonius. Hierbij 
werd hen gevraagd om mee te denken 
over de toekomst, samenwerken en 
medevrijwilligers. Vanuit onze parochie 
was de opkomst minimaal, we hopen dat 
U en toekomstige vrijwilligers steeds voor 
de parochie klaar zult staan zodat we ons 
geen zorgen moeten maken over de basis 
van waaruit alles kan opbloeien tot een 
bloeiende parochie en Cluster. Hiervoor 
onze dank.

Namens de parochie, 

Jen Brooijmans.
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GoUDEn JUBIlaRIssEn saM’s KlEDInGacTIE VooR MEnsEn In 
nooD In clInGE En laMsWaaRDE

Persbericht  13 augustus 2009
Deze week zijn een aantal vrijwilligers uit 
Clinge en Lamswaarde in het zonnetje 
gezet voor hun jarenlange inzet voor 
Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood 
(sinds twee jaar de nieuwe naam voor de 
kledinginzameling van Mensen in Nood). 
Zij zijn namelijk allen al jarenlang actief voor 
de stichting. Alice Custers, medewerkster 
van Sam’s Kledingactie, onderscheidde hen 
daarom met een erespeld.
In Clinge ontvingen de heer en mevrouw 
Bonte een gouden erespeld. Zij hebben 
namelijk al sinds 1975 een kledingdepot aan 
huis aan de ’s Gravenstraat 25. Dit jaar is hier 
al bijna 1.000 kilo kleding opgehaald. De 
familie Bonte werd in de jaren ’70 gevraagd 
door de toenmalige pastoor. Deze wist dat 
de familie ruimte had om de kleding op te 
slaan en zo geschiedde. Inwoners van Clinge 
en omgeving kunnen hier het hele jaar door 
hun kleding brengen.
Namens de parochie Heilige Cornelis ontving 

de heer Theo Leenknegt uit Lamswaarde 
een gouden erespeld. Ook zijn mede-
parochianen de heer Arnold van Leemput en 
mevrouw Marieke Pardon kregen de erespeld 
omdat ze al jarenlang betrokken zijn bij de 
kledinginzameling. Tot vorig jaar werd er 
bij de kerk nog dagelijks ingezameld, maar 
helaas kwam hier met de restauratie van de 
kerk een einde aan. Nu doen ze mee aan de 
jaarlijkse kledingactie die in mei plaats vindt. 
Die bracht dit jaar 450 kilo kleding op. 
Met de opbrengst van de kleding worden 
de projecten van Cordaid Mensen in 
Nood gesteund. Momenteel steunt Sam’s 
Kledingactie een project in Kenia. Binnen 
dit project worden de mensen geholpen 
om zich te wapenen tegen de steeds 
vaker voorkomende droogteperiodes in 
Kenia bijvoorbeeld door de aanleg van 
waterreservoirs. 

Wij danken alle jubilarissen van harte voor 
al hun werk de afgelopen jaren en hopen 

dat zij nog lang voor ons actief blijven. Meer 
informatie over Sam’s Kledingactie op www.
samskledingactie.nl of u kunt bellen met tel. 
073-687.10.60

IPV oosT ZEEUWs VlaanDEREn
clUsTER oosT  Clinge • Graauw • Nieuw-Namen

WIlfRIED Van HUffEl sToPT na 16 JaaR als VasTE acolIET
Toen in 1993 door de schooldirectie 
besloten werd om de jonge acolieten geen 
vrij meer te geven voor het assisteren bij 
een uitvaart of huwelijk, ging de pastoor 
op zoek naar volwassen acolieten. Wilfried, 

aangedragen door zijn schoonbroer Piet, 
werd hiervoor door de pastoor gevraagd. Hij 
was onmiddellijk bereid om dit samen met 
Piet van Geertruy, Aloïs Weemaes, Honoré 
Neefs en Louis Vermeulen te doen. Zelfs 
ná zijn verhuizing naar Hulst, enkele jaren 
geleden, konden we blijven rekenen op 
zijn trouwe inzet. Na bijna 16 jaar wil hij 
stoppen als ‘vaste’ acoliet. Maar wanneer het 
nodig is, zegt hij, ben ik nog altijd bereid 
te helpen. Ook het collecteren tijdens de 
weekendviering blijft hij verder doen.

Wilfried, hartelijk dank voor je jarenlange 
inzet en we komen mekaar vast nog dikwijls 
in onze kerk tegen. Van de 5 bovengenoemde 
volwassen acolieten blijft er nu slechts 1 
actief; nl. Piet van Geertruy. Van de andere 
heren hebben we helaas door overlijden, 

ziekte of andere reden in het verleden reeds 
afscheid genomen. Piet heeft ondertussen 
niet stilgezeten! Hij kreeg het voor mekaar 
om 2 nieuwe acolieten te strikken. Jan 
van de Walle is ondertussen al ingewerkt. 
Theo Smits is volop in opleiding. Lilian 
van Esbroeck en ikzelf stellen ons sinds 
enkele maanden kandidaat als invalster. 
Onze kosteres, Fanny van Geertruy, die alles 
zorgvuldig coördineert, kan dus terug beroep 
doen op 5 volwassen acolieten.

In de toekomst zullen zij ook op 
zaterdagavond in de weekendviering al eens 
ingepland worden. Aan deze nieuwkomers: 
welkom en veel succes. We hopen op een 
lange en prettige samenwerking.

Annemie de Loos-Brijs

De heer T. Leenknegt uit Lamswaarde

De heer en mevrouw Bont uit Clinge

Werkgroep gebedsdiensten
Deze groep vrijwilligers is minimaal een keer per 
maand actief voor de invulling van een viering 
op zondag. Momenteel bestaat de groep uit 4 
vrijwilligers. Omdat een van de leden per 1 januari 
a.s. om persoonlijke redenen zal stoppen, doet deze 
groep een dringende oproep voor nieuwe leden. 
Het is natuurlijk een stukje uitdaging, maar geeft 
heel veel voldoening. Als we in Kloosterzande elke 
zondag een viering in onze kerk willen houden, dan 
is deze groep onmisbaar. Mensen die geïnteresseerd 
zijn over het hoe en wat kunnen contact opnemen 
met de vice voorzitter van het kerkbestuur.

Koorleden
Ook ons parochiekoor zou het fijn vinden dat 
een aantal nieuwe leden deze groep zou willen 
versterken. Het gaat er heel gezellig aan toe en 
het is bovendien een fijn koor om lid van te 
zijn. Elke dinsdagavond wordt er gerepeteerd 
en op zondag wordt de viering muzikaal 
opgeluisterd. Er moeten in Kloosterzande toch 
echt wel mensen te vinden zijn die graag in zo 
een koor willen zingen. En ook hun steentje 
willen bijdragen aan de instandhouding van 
onze zondagsviering? Wie is aan zet?

Klokgelui
Na maandenlange afwezigheid van het 
vertrouwde klokgelui bij de aanvang van de 
vieringen, is het weer zover. Er kan weer geluid 
worden. De installatie was er zo slecht aan toe 
dat een grondige restauratie onvermijdelijk 
was. Bijna alle onderdelen moesten vervangen 
worden en ook de elektrische aandrijving was 
hoognodig aan vernieuwing toe. Al met al een 
flinke (en kostbare) klus. We zijn tevreden dat 
alles weer prima functioneert en we hopen dat 
we er weer jaren gebruik van kunnen maken.

KloosTERZanDE
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Vroeger ging er geen voorjaar voorbij of elke 
kamer in huis kreeg een grondige poetsbeurt. 
Tegenwoordig wordt deze grote schoonmaak 
in vele gezinnen niet meer jaarlijks of zelfs 
helemaal niet meer gedaan.
Ook op de torenzolder van onze parochiekerk 
is men met deze traditie al jaren gestopt. Dat 
konden begin juni enkele ‘jong senioren’, 
zoals ze zichzelf noemen, ervaren. Het waren 
de mensen van Monumentenzorg die het 
kerkbestuur erop gewezen hadden dat deze 
klus toch weer eens moest gedaan worden. 
Spontaan bood een groepje van ongeveer 5 

vrijwilligers zich hiervoor aan en klommen 
in oude kleding voorzien van het nodige 
materiaal de toren in. Ze deden dit onder 
toezicht van Etiënne Schijvenaars, al jaren 
lang de klokkenregelaar in onze parochie, 
die bijgevolg precies wist hoe veilig boven 
te komen. Hij maakte de mannen attent 
op de gevaarlijke plekjes, want veiligheid 
werd vooropgesteld. Het was daarom ook 
dat op enkele plaatsen beugels aan de muur 
bevestigd werden waar men zich aan vast 
kon houden.
Eenmaal boven gekomen was iedereen 
toch verbaasd! Het was er een echte ravage 
van achtergebleven takken uit duiven- en 
kraaiennesten. Maar niet alleen takken 
ook andere kleine spullen werden eerder 
door deze vogels naar binnen gebracht. Zo 
werden er 2 pennen gevonden die zelfs nog 
schreven. Aangezien alles kurkdroog was, 
bleek een stofmasker geen overbodige luxe. 
Twaalf grote vuilzakken werden gevuld en 
naar beneden gebracht. Tot slot probeerde 
men de tekst op de 2 klokken te ontcijferen 
maar dat bleek geen eenvoudige klus.
Helaas kregen onze mannen geen 
vleermuizen te zien (het was dan ook nog 
niet donker). Deze zitten er echter wel. 
Jaarlijks worden ze (in het donker) geteld en 
elke keer opnieuw krijgen we te horen dat 
onze kerk een uitstekend verblijf voor deze 
diertjes is. Na afloop van deze schoonmaak 
werden de mannen voorzien van een kopje 
koffie om het stof weg te spoelen. Ze 
hebben met het kerkbestuur afgesproken 
dit onderhoud vaker te doen. Ook wordt 

GRoTE scHoonMaaK oP ToREnZolDER Van KERK In clInGE.

DRInGEnDE
oPRoEP!

Wat wij al een tijdlang vreesden werd harde 
werkelijkheid. Ben is niet langer onder ons. 
Na een zware strijd, tussen hoop en vrees, 
is hij nu overleden. Op dinsdag 28 juli 
moesten we definitief afscheid nemen van 
een geliefd en integer mens. Van een man 
wiens hele leven in het teken stond van 
dienstbaarheid. Wij blijven verdrietig en 
verslagen achter. 

Ben wordt echt Koewachtenaar als hij zich na 
zijn huwelijk met Rieja in ons dorp vestigt. 
Hij voelt zich hier thuis en naast de zorg voor 
zijn gezin en een drukke werkkring, vindt hij 
al gauw de tijd om zich als vrijwilliger in te 
zetten voor kerk en samenleving. Voor zijn 
vele verdiensten op maatschappelijk gebied 
wordt hij benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje Nassau, waarmee hij zich erg vereerd 
voelt, maar de kroon op het werk is voor 
hem toch de pauselijke onderscheiding ‘Pro 

Ecclesia et Pontifice’, die hij krijgt uitgereikt 
voor zijn jarenlange, bezielde inzet voor kerk 
en parochie, ònze parochie, die hem zo na 
aan het hart lag. Ben was een beminnelijke 
en bescheiden man met een eenvoudig 
maar diepgeworteld geloof. Een geloof dat 
van binnenuit kwam en dat hij bewust 
naar buiten uitdroeg. Een vertrouwde en 
aanvaarde verschijning in onze parochie, die 
in velerlei functies zijn sporen heeft verdiend: 
hij was kerkbestuurslid, koster, cantor, 
lector, dirigent, misdienaar en voorganger in 
zondagsvieringen en avondwakes. Een staat 
van dienst die moeilijk te evenaren valt. 

Na meer dan 30 jaar is aan dit alles nu een 
eind gekomen. De parochie Koewacht is 
Ben veel dank verschuldigd. Het zal niet 
meevallen de ontstane leemte op te vullen. 
We zullen zijn beeld in dankbare herinnering 
met ons meedragen en zijn nagedachtenis in 

ere houden door in zijn geest samen verder 
te gaan, zijn voorbeeld indachtig.
Bedankt Ben voor wie je was en voor alles 
wat je voor ons deed. Rust in vrede. 

Parochie Koewacht, F. de Waele-Geerards

In MEMoRIaM BEn DE BRoUWER

IPV oosT ZEEUWs VlaanDEREn
clUsTER ZUID Heikant • Koewacht • St. Jansteen

Onze huidige penningmeester Harry Puts 

heeft enige tijd geleden aangegeven te 

stoppen met zijn werkzaamheden voor 

de parochie Clinge, omdat hij met zijn 

partner verhuist naar Maastricht. 

De zoektocht naar een opvolger heeft tot 

op heden geen succes gehad. 

Vandaar deze dringende oproep van 

het kerkbestuur aan de parochianen 

van Clinge om na te denken over een 

lidmaatschap van het kerkbestuur met 

als bijzondere taak het bijhouden van de 

financiële zaken van de parochie.

J. Leegstraten,

secretaris kerkbestuur 

H. Henricus – Clinge.

er bekeken of de galmgaten met stevig gaas 
kunnen worden afgesloten. 
Mannen . . . hartelijk dank dat we weer eens 
een beroep op jullie konden doen.

Annemie de Loos-Brijs.
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Meteen na het vertrek om 08.00 uur vanaf 
het Kerkplein en de verwelkoming door onze 
voorzitster en de buschauffeur, krijgen we al 
een regenbuitje – gelukkig is dat ook het enige 
deze dag. Via het Antwerpse havengebied 
en de Liefkenshoektunnel rijden we naar 
Yerseke. Hier wacht 
ons een rondleiding 
bij het mosselbedrijf 
van Prins en 
Dingemanse. Onze 
gids vertelt ons alles 
over het mosselzaad, 
het uitzaaien ervan, 
het verwateren 
en de Europese 
regelgeving. Binnen 
kunnen we de gehele 
verwerkingslijn van de 
Super- (de kleinste), 
Imperial-, Jumbo- en 
Goudmerkmosselen 
met eigen ogen aan-
schouwen. Daarna 
is het tijd voor de 
koffie met bolus 
in ‘De Zaete’ (wat 
ligplaats betekent) 
en de film over de 
mosselindustrie.
Dan gaan we naar het oesterbedrijf van 
Verwijs. Onze gids vertelt ons het verschil 
tussen Japanse (Zeeuwse) creuzes en de 
Zeeuwse platte oesters. We mogen zelf ook 
proeven en vaststellen dat er inderdaad ook 
een groot verschil in smaak bestaat tussen 
de beide soorten. Heerlijk! En als dank aan 
het bedrijf  en de gids hebben we het Ierse 
lied ‘Cockels and mussels’ in de loods ten 
gehore gebracht. Een rondrit met de bus 
door het dorp Yerseke mislukt vanwege de 

geparkeerde auto’s in de smalle straatjes, 
met als gevolg dat onze chauffeur Stefano 
ook nog een kilometertje achteruit moet 
rijden; hij krijgt applaus voor zijn rijkunst. 
Op weg naar Ouwerkerk op Schouwen 
en Duiveland staan we plotseling stil op 

de Zeelandbrug. Het beweegbare deel van 
de brug blijkt defect te zijn, maar na een 
dik half uur vermakelijk schouwspel van 
lieden die de auto met aanhangwagens, of 
met caravan proberen te keren, kunnen we 
gelukkig toch weer verder.

In ‘De Vier Bannen’ hebben we kunnen 
genieten van onze wat verlate lunch, maar het 
smaakte er zeker niet minder door. Vervolgens 
konden we het Watersnoodmuseum 

bezoeken dat is gevestigd in de vier caissons 
die zijn gebruikt om het laatste gat in de 
dijken te dichten. Al het getoonde heeft 
een diepe indruk op ons gemaakt, vooral 
ook het project 1835+1 met alle namen van 
de slachtoffers van de Ramp; we zien nog 

een keer dat de familie 
Van Peperstraten 
(bekende familie op de 
Koewacht) ook zwaar 
is getroffen. Het was 
informatief en vooral 
ook indrukwekkend. 
Om 16.00 uur 
vertrekken we voor 
nog een paar uur 
genieten in Zierikzee 
van de mooie plekjes, 
het mooie weer en de 
terrasjes.

Om 18.00 uur wacht 
dan het diner in ‘De 
Vier Bannen’. Hier 
genieten we alweer 
van al het lekkers en 
de sfeer met de liedjes 
die gezongen worden 
tussen de gangen door, 
want we zijn tenslotte 

een zangkoor en dat willen we weten ook. 
Op weg naar huis worden de organisatoren, 
Peter en Ronny met hun echtgenotes, 
bedankt voor het verzorgen van de reis.

Alles is prima verlopen. God was met zijn 
sloebers en als dank zullen wij weer een jaar 
lang elke zondag Zijn lof en eer zingen!

Gerarda

sT. cEcIlIaKooR KoEWacHT JaaRlIJKsE REIs

Christenen, moslims, joden, hindoes….
Mensen uit verschillenden godsdiensten 
kennen Jezus en zijn centrale leefregel. Deze 
prachtige uitdaging kan oplichten in onze 
kleurrijke Nederlandse samenleving. 

Jezus: kleurrijke verzoening

Christenen vieren met het Kerstfeest dat het 
Licht van God inbreekt in de wereld en in het 
leven van mensen. Licht dat elke vorm van 
duisternis openbreekt en overwint.
We vieren de geboorte van Jezus, wiens naam 
betekent ‘God redt’. 

De woorden van en profetieën over 
Jezus hebben hun uitwerking in diverse 

godsdiensten. Jezus wordt door verschillende 
geloven beleden, ieder op hun eigen wijze. 
De Bergrede (of delen daarvan) komt terug 
in meerdere Heilige Boeken. Jezus brengt 
verzoening tussen mensen en kan in onze 
kleurrijke samenleving als verzoenende kracht 
werken. Dat verzoenende is belangrijk in de 
verhouding met en tussen al die verschillende 
gelovigen die ook in Nederland wonen. 
Dat verzoenende kan gebeuren als wij mensen 
dat willen.
Voor christenen, die zich naar Jezus Christus 
noemen, ligt hier een prachtige uitdaging. 
Lukt het hen om echte naamdragers te zijn? 
Willen zij de goddelijke oproep volgen door 
vanuit een verzoenende, vredelievende, dus 
christelijke houding te leven? 

Hoe we op een goede manier met elkaar 
om kunnen gaan vertelt Jezus in het verhaal 
dat aan een centrale leefregel vooraf gaat, 
namelijk het verhaal over het oordelen en het 
balk-splinter-effect. (Mattheus 7). Jezus kent 
de oude wijsgeren en brengt een al langer 
bestaande Confuciaanse leefregel opnieuw 
onder woorden. Het woordje ‘niet’ verdwijnt, 
waardoor het een actieve leefregel wordt. 
Jezus zegt: ‘Gelijk gij wilt dat u de mensen 
doen, doet gij hen evenzo’. De leefregel duidt 
op het eerlijke omkeereffect: zoals we zelf 
behandeld willen worden, moeten we anderen 
ook behandelen. Daarna wijst Jezus op de 
belofte van God die aanwezig is en blijft in het 
leven van mensen.
In geschriften van verschillende wereld-

JEZUs’ lEEfREGEl

IPV oosT ZEEUWs VlaanDEREn
clUsTER WEsT Boschkapelle • Hengstdijk • Stoppeldijk
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PElGRIMsTas VooR 
MEVR.J. DE WITTE-DE KEsEl

Burgemeester Jan-Frans Mulder van Hulst 
overhandigde op 12 september 2009 in 
het stadhuis de pelgrimstas aan Mevr. J. de 
Witte-De Kesel (Jenny) en sprak haar toe 
in aanwezigheid van tientallen aanwezigen 
met lovende woorden: 

Jenny is al bijna 50 jaar belangeloos als 
vrijwilliger werkzaam in Hulst en heeft 
zich al die jaren dagelijks ontfermd als 
verzorgster, beheerster, beschermster en 
toezichthoudster van de Kapel, die sedert 
het voorjaar van 2008 herplaatst is naar de 
ingang van het kerkhof aan de Glacisweg. 
Voorheen stond deze Kapel op de hoek van 
de Zoutestraat en de IJzerenhandstraat. De 
Kapel was na de tweede wereldoorlog daar 
gezet uit dankbaarheid . In deze Kapel is 
het mooie toepasselijke gedicht van Pater J. 
Pirenne te lezen.

1940  - uit dankbaarheid -  1944

Niet zoals in vroeger dagen
keerden wallen het geweld
Door vertrouwen in u gesteld
werd bescherming aangedragen
Zorg voor die ons zijn ontvallen
blijf met liefde ons omwallen

Tijdens het verplaatsen van deze Kapel 
heeft de Hulsterse bevolking massaal 
haar waardering laten blijken voor haar 
vrijwilligerswerk. Ook Omroep Zeeland 
heeft in een reportage en een interview 
met Jenny gewag gemaakt van haar 
inspanningen. Stichting Cultureel Erfgoed 
Zeeland (SCEZ) heeft haar betrokkenheid 
genoemd en geroemd als voorbeeld voor het 
bewaren van ons religieus erfgoed in Hulst 
en Zeeland.
Tijdens de her-inzegening van de Kapel op 
de nieuwe plaats heeft de Parochie van de 
H.Willibrordus gememoreerd dat iedereen 
nog steeds een meditatief rustpunt kan 
vinden in deze door Jenny beheerde Kapel. 
De Kapel ziet er dankzij Jenny altijd op 
en top verzorgd uit en nodigt eenieder uit 
een bloemetje te zetten en een kaarsje te 
branden.

Gaarne willen wij Mevr. J. de Witte-De Kesel 
dankzeggen en namens het Parochiebestuur 
van de H.Willibrordus hartelijk feliciteren 
met de welverdiende pelgrimstas. 

Jan Rubbens, Vice-voorzitter

Tijdens de landelijke Open Monumenten-
dagen 12 en 13 september 2009 heeft de 
mooiste kerk van Nederland (volgens de 
NCRV-jury) zich ook dit jaar weer van zijn 
mooiste kant laten zien. Onze vrijwilligers 
hebben de basiliek weer “Op de kaart” 
gezet. Dankzij de inzet van onze vrijwilligers 
is dit een mooi evenement geworden met 
honderden bezoekers.
Tevens wil ik van de gelegenheid gebruik 
maken om onze complimenten over te 
brengen aan al die vrijwilligers, die het gehele 
jaar onze basiliek verzorgen. Monument en 
compliment!

Jan Rubbens
Vice-voorzitter

MonUMEnT En 
coMPlIMEnT

De jaarlijkse vrijwilligersavond 

van parochie 

H. Willibrordus is op 

zaterdag 16 januari 2010

godsdiensten en levensbeschouwingen komt 
de prachtige levensregel of de betekenis ervan 
voor:
- ‘Verlang voor anderen hetgeen gij voor uzelf 
verlangt’ - Vedic Religie door Manu.
- ‘Ik behoor verdriet te hebben, wanneer 
mijn medemensen verdriet hebben en mij te 
verheugen in hun geluk’ - Hindoeïsme  door 
Chrisna.
- ‘Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.’ - 
Jodendom in de Thora.
- ‘Voor hen die goed zijn voor mij, ben ik 
goed, voor hen die niet goed zijn voor mij, 
ben ik ook goed, zo worden alle mensen goed’ 
Taoïsme door de Chinese wijsgeer Lao-Tse.
- ‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat 
ook een ander niet’ - Doctrine of the Mean, 
door de Chinese wijsgeer Confucius. 
- ‘Laat degene die eigen voordeel verlangt, - 
een ander niet benadelen’ - Boeddhisme door 
Boeddha.
- ‘En gelijk gij wilt dat u de mensen doen, 
doet gij hen net zo’ - Christendom, het 
Nieuwe Testament door Jezus Christus.

- ‘Gij zult niemand kwaad doen en niemand 
kwaad met kwaad vergelden’ - Islam door de 
profeet Mohammed.
- ‘Gezegend de mens die de naaste hoger acht 
dan het eigen zelf ’ - Bahá’i geloof door de 
profeet Bahá’u’llàh.

Al deze woorden hebben een rijkdom aan 
betekenis. Ieder neemt ze op haar en zijn wijze 
mee in het leven. De manier waarop we deze 
woorden in praktijk brengen is niet alleen 
belangrijk voor onszelf, maar ook voor 
hen met wie we samen op aarde 
zijn en voor hen die na 
ons leven. 
Wat licht 

daarvan in ons leven op? Wat stralen we uit?
Welke sporen trekken we? 
Vanuit welke sporen moeten anderen na ons 
verder leven? 

Corry Nicolay

IPV oosT ZEEUWs VlaanDEREn
clUsTER MIDDEn Hulst
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Bij gelegenheid van het 
afscheid uit de actieve 
pastorale arbeid, mochten 
wij een gift ontvangen van 
e 4.223,55 euro. Deze 
was bestemd voor het 
Kindercentrum Roncalli 
in Bourgas, een grote 
havenstad aan de Zwarte 
Zeekust van Bulgarije. 
Een aantal kinderen 
tussen de ca. 5-15 jaar 
woont daar in een drietal 
leeftijdsgroepen. Zij 
gaan naar de basisschool 
in de buurt of naar een 
voortgezette opleiding 
in de stad. Veel jaren 
heeft de Caritas van de 
enige R.K.-parochie in 
de stad de zorg gedragen 
voor deze kinderen, 
daarbij sterk ondersteund 
door de Caritas van het 
bisdom Magdenburg 
in Duitsland. Thans 
verblijven de kinderen in 
een voormalig gebouw 
voor opleiding van  
laboranten op zo’n 50 
meter van de kust en 
het strand; het pand is 
helemaal voor deze kinderen ingericht. Het 
zijn zowel kinderen van Bulgaarse ouders 
alsook uit zigeunerfamilies.

Erkenning door de staat
Ofschoon men in het kindercentrum op de 
vraag van de ouders begonnen was met het 
begeleiden van kinderen, is het nu mede op 
verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken 
omgevormd tot een instituut van kinderen 
die in gezinsverband worden samengebracht. 
Daarmee geeft het Ministerie aan, dat het 
instituut door de staat erkend wordt en 
verstrekt subsidie, die echter niet toereikend 
is. Met giften, schenkingen en opbrengsten 
uit goede doelen weet men de eindjes aan 
elkaar te knopen. Doch men is heel blij met 
de erkenning door de staat en de structurele 
financiële ondersteuning, die de Staat thans 
geeft.

Wat te doen met deze gift?
Hoe zuinig men met geld moet omgaan 
bleek wel uit het feit dat de kinderen dit 
jaar niet op zomerkamp konden gaan, 
omdat er onvoldoende gereserveerd kon 
worden. Op andere creatieve manieren 
brengt de leiding met de kinderen de vrije 
tijd door. Grote dankbaarheid en vreugde 
werd dan ook geuit toen bekend werd wat 
dit afscheidscadeau voor de bewoners kon 

gaan betekenen. Op korte termijn kan men 
nu nieuw schilderwerk aanbrengen op de 
muren en in de groepskamers, die onlangs 
gerepareerd zijn, maar nu nog slechts met 
cement waren afgestreken. Een kleur geeft 
toch een huiselijker gevoel dan kleurloos 
grijs cement. De leiding is nu in staat 
om o.a. nieuwe handdoeken, linnen- en 
beddengoed aan te schaffen en ook zal 
de kinderbibliotheek met nieuwe boeken 
voor kinderen worden aangevuld. Ook 
gaat een andere kinderwens in vervulling: 
speelgoedtoestellen ver- vangen. Tevens 
kan er ten dienste van de oudere kinderen 
onderhoud gepleegd worden in de ruimte 
waar materialen staan om hun technische 
bekwaamheden te be- oefenen. Zo kan er 
met hulp van elkaar een stukje toekomst 
gegeven worden aan kinderen en jongeren, 
die hen helpt steeds meer op eigen benen 
te leren staan en die hen leert toekomst 
te geven aan henzelf in hun eigen land. 
Daarom mede namens directie en staf van het 
kindercentrum en ook namens de kinderen, 
die er thans verblijven een grandioos woord 
van dank aan allen die hebben bijdragen aan 
deze gift.

En die vrouwen in de 
psychiatrische inrichting?
Diezelfde Caritas heeft zich in het verleden 
ook een goede naam verworven door het 

lot van vrouwen aan te trekken, die in 
een psychiatrische “inrichting” opgenomen 
waren. 

Met behulp van fondsen uit Nederland en 
medewerking van de gemeente Rotterdam 
– die met de stad Bourgas een partnerschap 
onderhoudt – is er veel verbeterd. Inmiddels 
is het door ons eerder verzamelde geld 
voor de inrichting van een nieuwe keuken 
inderdaad besteed. De keuken is er gekomen! 
We hadden deze mensen en hun nieuwe 
aanwinst graag gezien. Maar naar aanleiding 
van recente TV-beelden over mistoestanden 
in dergelijke inrichtingen in Bulgarije en 
elders worden bezoeken aan deze sociale 
instellingen niet meer toegelaten, tenzij 
men beschikt over toestemming van het 
Ministerie en de Gemeente en iedere foto- of 
filmopname achterwege blijft. 

De overheid ziet niet graag dat dergelijke 
beelden over de hele wereld gaan, zoals ook 
in Nederland is gebeurd en heeft daarom 
deze maatregel getroffen, zodat een bezoek 
helaas niet tot de mogelijkheden behoorde. 
Maar resultaten zijn er wel behaald en daar 
ging het uiteindelijk om!

Wim Tobé, diaken

GIfT KInDERcEnTRUM BUlGaRIJE oVERHanDIGD


