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TEn GElEIDE
Pasen is voorbij en zo ook Hemelvaart en 
Pinksteren. En dan denken we: nu wordt het 
zomer. Had je gedacht. Kou, regen, kortom 
herfstweer en toch… Wij, mensen kunnen 
wel mopperen, maar daar schieten we niets 
mee op. Kijk eens goed om je heen. De 
natuur wil wel en het weer wordt beter. Ja, 
jammer, de lente is op deze manier een beetje 
aan ons voorbij gegaan. Maar niet getreurd. 
De vogels fluiten, de bloemen springen open 
en het gras is toch weer groen geworden.

Zo is ook ons leven. Soms zit je diep in 
de put en je denkt dat je er niet meer 
uitkomt. En dan zie je dat ook anderen 

wel eens problemen hebben en kom je tot 
de conclusie, dat je niet de enige bent. Je 
constateert dat jouw problemen er wel zijn, 
maar die van de buurman zijn nog veel erger. 
Als we onze buurman vertrouwen geven 
door hem te helpen met zijn problemen, 
zullen we zien dat ook onze “nare troosteloze 
lente”voorbij gaat. Je kunt nu weer naar de 
zon kijken. En wat dan ook zo fijn is: geniet 
samen van een lekker bakje koffie. Verderop 
in dit blad een gedicht van Marinus van den 
Berg. De moeite waard om te lezen.

De redactie

Bij elke nieuwe uitgave van de Kerkkoerier 
brengen we u ook vanuit IPV-OZVl de 
berichten. De afgelopen periode is er weer 
het een en ander gebeurd. Zoals u weet heeft 
de heer Jaap Klok zijn functies vanwege 
het aflopen van de wettelijke termijn 
neergelegd. U zult elders in deze uitgave 
zeker lezen over zijn verdiensten binnen 
het IPV. Hij heeft diverse functies bekleed 
binnen IPV-OZVl. Inmiddels hebben wij 
hem kunnen verrassen door hem op gepaste 
wijze te kunnen te bedanken. U leest elders 
in de Kerkkoerier hierover. Jaap nogmaals 
bedankt. De heer Fons Roctus volgt Jaap 
Klok op als penningmeester. Fons succes. 
Er is nog een vacature van secretaris. 
Sinds enkele maanden heeft Chantal van 
Iwaarden de keuze kunnen maken om 
secretaresse van het pastoresteam te worden 
en hebben we Sonia Cuelenaere bij het 
IPV-bestuur als secretarieel medewerkster 
kunnen verwelkomen. Sonia succes en 
Chantal heel hartelijk dank voor al het 
werk wat je gedaan hebt en zeker nog zult 
doen als vervangster tijdens de vakanties 
van Sonia. Ook is er in mei weer een 
Mariaroute per fiets georganiseerd. De 
belangstelling hiervoor is goed geweest en 

er waren enthousiaste reacties. Ook hiervan 
vindt u twee verslagen en foto’s. Goed 
om het volgend jaar weer te herhalen. 
Inhoudelijk kunnen we melden, dat er in 
elke parochie de gebruikelijke visitatie is 
geweest. 

De dekenaal coördinator, de heer Geerten 
Kok, heeft de gesprekken gevoerd en 
hierover is een algemeen verslag gemaakt. 
Naar aanleiding van deze bezoeken zijn er 
een aantal aanbevelingen en verbeterpunten 
genoemd, waar de komende periode weer 
aan gewerkt zal worden. De projectgroep, 
waar in eerdere Kerkkoeriers al over is 
geschreven, is nog steeds gestaag aan het 
werk. De inhoud is wat moeilijk te volgen, 
als je niet direct betrokkene bent. Dit is 
jammer, want de toekomst van ons geloof 
gaat ons allen aan. Indien u belangstelling 
hebt adviseer ik u contact op te nemen 
met uw parochie, zodat u kunt vragen naar 
de vertegenwoordiger van uw parochie in 
deze projectgroep. Zij zullen u met plezier 
willen bijpraten en mogelijk kunt u ook uw 
steentje bijdragen.
Namens IPV-Oost Zeeuws-Vlaanderen. 
Cecile van Tiggelen

BERIchTEn VanuIT hET IPV-oZVl

DaGBEDEVaaRT KEVElaER 22 auGusTus
Op zondag 22 augustus gaan we op dagbedevaart naar 
Kevelaer. We sluiten ons aan bij de Tilburgse Broederschap 
o.l.v  Mgr.Ds. J. Heeffer .

Programma voor die dag is als volgt:
10.15 aankomst in Kevelaer
10.30 lopen en bidden wij de grote Kruisweg

  Gelegenheid voor Kruisweg bij de Clarissen, 
  dit voor hen die slecht ter been zijn.

14.00 Plechtig lof in de Basiliek
17.00 Heilige Mis in de Basiliek
Daarna vertrek uit Kevelaer naar huis.

U kunt zich aanmelden bij Boehlé-reizen: tel.: 0114-312941 
Deze dagbedevaart kost 33,- euro, incl.koffie op de heenreis 
Voor verdere inlichtingen over de bedevaart kunt u ook 
contact opnemen met: Anita van Puijvelde.
Telefoon: 0114 -682858
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Waarom deze titel? Ineens moest ik denken 
aan het schrijven dat het pastoraal team in 
een oudere versie van het regioblad verzorgde. 
Dit droeg de titel : In Vogelvlucht.
In vogelvlucht geeft weer hoe je vanaf een 
grote hoogte naar een geheel kunt kijken. Zo 
kun je ook kijken naar een voorbij werkjaar.
De uitgave van de kerkkoerier die 
momenteel voor u ligt is alweer de laatste 
van het werkjaar voor het pastoraal team 
namelijk de zomeruitgave. In september, na 
de vakantieperiode start er weer een nieuw 
werkjaar maar eerst ligt er een periode 
van even gas terugnemen voor ons. Voor 
sommigen is dat de vakantie periode, thuis 
of op een andere plaats in de wereld, voor 
anderen is dat thuis genieten van (hopelijk) 
wat aangenaam zomerweer. Zodra de zon 
aan kracht wint ervaren we het leven anders. 
Vaak vrolijker, we zijn vaker buiten en als 
het enigszins kan passen we ons levensritme 
aan. De zomerperiode kan een periode van 
onthaasten zijn.
In deze tijd van het wat rustiger aan doen, 
is het soms ook goed om eens terug te 
kijken naar het voorbije jaar, het voorbije 
werkjaar. Er zijn goede ervaringen, maar ook 

minder fijne ervaringen. Er zijn momenten 
van vreugde en momenten van verdriet. Er 
gebeurt heel veel in een jaar. En wanneer 
we er dan op terug kijken dan denken we 
vaak: waar is de tijd gebleven. Hebben we 
datgene kunnen doen wat we ons aan het 
begin van het werkjaar 2009-2010 hadden 
voorgenomen? Je kunt dit ook wel evalueren 
noemen. Een ding hebben wij als team dit 
werkjaar ons voorgenomen en hebben we 
ook gerealiseerd. We wilden met vrijwilligers 
in gesprek komen over de vraag: Wat 
zoeken wij als wij samen komen? En dan 
bedoelden we het samen komen in de kerk. 
Zo hebben we het afgelopen jaar de leden 
van de werkgroepen weekendvieringen, de 

koorleiders, de lectoren en de kosters als 
gast uitgenodigd op de pastorie op een 
zaterdagochtend. In vier verschillende 
bijeenkomsten zijn we aan de slag gegaan 
met deze vraag: Wat bezielt ons? Vier heel 
verschillende ochtenden met vier groepen 
vrijwilligers die allen heel veel werk verzetten 
in onze regio voor de kerk. Deze ochtenden 
hadden niet de inhoud van een cursus maar 
van bezinning en verdieping. Zo begonnen 
we de ochtend steeds met het morgengebed. 
Centraal stond steeds de vraag: Wat beweegt 
mij om als vrijwilliger dit werk te doen? 
Vier heel mooie ochtenden die door de 
deelnemers en het pastoraal team als zeer 
waardevol beschouwd worden. Het was fijn 
om met elkaar van gedachten te kunnen 
wisselen wat ons als gelovigen beweegt. En 
die zeker om een vervolg vragen. Dat is dan 
weer een wens voor het werkjaar 2010-2011.

Ik wens iedereen een heel zonnige 
zomerperiode toe. De zon op ons hoofd 
en in ons hart. Dat Gods licht ons mag 
verwarmen.

Chantal van de Walle, p.w.

In VoGElVluchT namEns hET PasToRaal TEam oZVl

24 juni 2010: afscheid van een vrijwilligster, 
afscheid van Mevrouw Tersy Maes, wie kent 
haar niet…
Jarenlang zag zij als schooljuf generaties 
kinderen aan zich voorbij trekken. Naast 
een arbeidzaam leven in het onderwijs, 
runde ze bovendien - samen met haar 
zus- op verdienstelijke wijze, het 
familiebedrijf Maes. Na beëindiging van 
deze werkzaamheden volgde een jarenlange 
periode als vrijwilligster in de kerk. Een 
nieuwe uitdaging waarin mevrouw Tersy 
Maes op hartverwarmende wijze haar 
talenten inzette voor het reilen en zeilen 
van de parochie. Mevrouw Tersy Maes 
kende de mensen, de streek en de cultuur 
en de mensen kenden haar. Ze bestuurde, 
ze regelde, wist alles, zag en hoorde alles 
en handelde tot ieders tevredenheid, ze 
was de spin in het web van de parochie 
Hulst. Ze behartigde vele jaren tal van 
vrijwilligerswerkzaamheden waaronder het 
secretariaat voor de parochie, secretaris van 
het parochiebestuur, contactpersoon voor de 
parochiële werkgroepen, enz. enz.. Heel veel 
jaren heeft ze zich als een spreekwoordelijke 
duizendpoot, onvermoeibaar, kundig en 
met een groot hart ingezet voor de opbouw 
van de plaatselijke geloofsgemeenschap van 
Hulst. Iedereen kon op haar rekenen!
‘Een sterke vrouw, wie zal haar vinden….’ 
de parochie Hulst had haar gevonden 
in mevrouw Tersy Maes! Maar helaas, 

onverwacht kwam in de zomer van 
2009, door een ongelukkige valpartij, 
aan haar onvermoeibare inzet voor de 
parochie een einde. Gelukkig is ze nu, 
na verschillende operaties en een lange 
periode van revalidatie, herstellend, maar 
hervatting van haar werkzaamheden voor 
de parochie behoort helaas niet meer tot de 
mogelijkheden. Mevrouw Tersy Maes heeft 
haar taken inmiddels overgedragen aan 
mevrouw Marjo van den Boomen. 
Het parochiebestuur van Hulst is mevrouw 
Tersy Maes heel veel dank verschuldigd voor 
haar jarenlange inzet. Op donderdag 24 juni 
2010, werd mevrouw Tersy Maes tijdens een 
informeel samenzijn ten afscheid, temidden 
van familie en andere genodigden, hulde 

gebracht. Het parochiebestuur dankte haar 
hartelijk met velerlei lovende woorden 
voor haar jarenlange inzet, vriendschap en 
prettige samenwerking. 

Heel veel dank, dank namens het 
parochiebestuur, dank ook namens de vele 
mensen voor wie mevrouw Tersy Maes 
zoveel jaren een vertrouwde persoonlijkheid 
in- en voor de parochie Hulst was. Het 
parochiebestuur wenst mevrouw Tersy 
Maes nog heel veel goede, gezonde en 
gelukkige jaren.
 
Parochiebestuur Hulst /
Werkgroep Vrijwilligersbeleid 
Nelly Janssen – de Kooning 

afschEID Van mEVRouW TERsY maEs
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PInKsTERTIjD
In deze tijd na Pinksteren kunnen we even 
stil staan bij Pinksteren als vervolg op Pasen.
Het is de Geest, die ons hart opent en ons 
leert elkaar te verstaan. Met zijn kennis 
kunnen we komen tot de juiste keuzes 
voor de toekomst van de aarde en al die 
haar bewonen. Door de Geest leren we 
de taal van het hart spreken die mensen 
verbindt. We worden bevrijd van de angst 
voor de vreemdeling, de andersdenkende. 
We brengen moed op om op te staan tegen 
elke vorm van onrecht, waardoor we onze 
inzet voor de groei van vrede wereldwijd 
vergroten. Daardoor zullen we ons gastvrij 
opstellen en toegankelijk zijn voor mensen 
die onze hulp nodig hebben. Met de Geest 
van Pinksteren zullen we vrijmoedige 
getuigen van de opstanding en zullen we 
tekenen zijn van hoop. 

Gedachten: Abdij van Berne.

Wachten op het wonder. 
Ik heb gehoord dat velen 

van jullie zitten te wachten
op een wonder, 

een wonder dat ik, 
jullie God, 

de wereld zal redden.

Hoe zal ik redden, 
onder jullie handen?

Hoe zal ik rechtspreken 
zonder jullie stem?

Hoe zal ik liefhebben 
zonder jullie hart?

Vanaf de zevende dag 
heb ik alles 

uit handen gegeven: 
heel mijn schepping 

en mijn wondermacht.

Niet jullie, maar ik 
wacht nu op het wonder. 

Luc Gorrebeek

snaKKEn naaR 
luchT

‘Ik heb overal gezocht’ zei een leerling 
tegen zijn meester, ‘maar ik heb God 
nergens kunnen vinden.’ Toen nam de 
meester hem mee naar een grote rivier 
en daalde met hem af in het water. Daar 
duwde hij zijn leerling plotseling met zijn 
hoofd onder water en hield hem zo enige 
tijd vast. Proestend en hoestend kwam 
deze eindelijk weer naar boven. Zijn 
leermeester keek hem aan en vroeg: Waar 
moest je aan denken toen ik je hoofd 
onder water hield? Beduusd antwoordde 
de leerling: ‘Ik dacht maar aan één ding: 
hoe krijg ik zo gauw mogelijk weer lucht. 
Toen sprak zijn meester: Als jouw 
verlangen om God te zien even groot was 
als je verlangen naar de lucht, dan had je 
Hem al lang gevonden. 

Indisch verhaal.

Tijdens de plechtige Eucharistieviering van Hemelvaart is Jaap Klok 
benoemd tot Ridder in de Orde van Sint Silvester. Omdat deze H. 
Mis, die werd voorgegaan door deken Paul Verbeek en opgeluisterd 
door het Dameskoor, ook werd opgedragen als dankmis voor de 
30-jarige bruiloft van Jaap en zijn echtgenote Monique, konden 
vele vrienden en bekenden aanwezig zijn zonder dat Jaap iets in 
de gaten had. Voor het slotlied van de dienst nam Stan Bosman, 
voorzitter van de IPV O-ZVl, het woord. Hij memoreerde de vele 
verdiensten die Jaap gedurende de afgelopen ruim 25 jaar voor de 
kerk in Oost Zeeuws Vlaanderen en het Dekenaat Zeeland heeft 
gehad en nog heeft. Zo was hij van februari 1984 tot juni 1988 
lid van de werkgroep liturgie van de parochie Hulst en lector van 
de Basiliek vanaf dezelfde tijd tot januari 1990. Van november 
1986 tot juli 1996 was hij secretaris van de Kerk/Parochie Hulst. 
De eerste helft van 1987 was hij voorzitter van de Actie Kerkepad 
Hulst van de NCRV. Van 1989 tot 1993 was hij voorzitter van 
de werkgroep volwasseneneducatie van de Regio IPV Zuid en van 
augustus 1989 tot juli 1995 secretaris van de Parochievergadering 
Hulst. Vanaf januari 1990 tot op heden is Jaap actief als cantor van 
de Basiliek. Van 1992 tot 1997 was hij redacteur/samensteller van 
de Parochiebundel Hulst en van mei 1995 tot februari 2007 lid van 
de Diocesane Pastorale Raad. Hij heeft mede aan de wieg gestaan 

van de IPV OZVl en was vanaf oktober 2001 tot op heden daarvan 
penningmeester en sinds februari 2003 ook waarnemend secretaris. 
Verder is hij sinds augustus 2002 adviseur/taakveldbeheerder van de 
Kerkkoerier, de periodiek van onze regio. Incidenteel heeft hij, bij 
afwezigheid van de titularis, ook de rol van koster op zich genomen 
en foto’s gemaakt bij speciale gelegenheden in de Kerk. Het moge 
duidelijk zijn dat dit alles heel veel inzet en tijd heeft gekost, met 
name de laatste 7 jaar in de gecombineerde functie penningmeester/ 
secretaris IPV OZVl. Jaap is geenszins van plan zijn activiteiten 
voor de Kerk stop te zetten. Zo is hij lid van het dekenaatsbestuur 
en blijft hij cantor van de Basiliek. Ook gaat hij verder als adviseur 
van de redactie van de Kerkkoerier. Naast deze lijst met activiteiten, 
die op zichzelf al heel bijzonder is, roemde Stan Bosman de manier 
waarop Jaap deze heeft vervuld. Hij is altijd bereid te helpen, niets 
is hem teveel. Hij is een zeer toegewijde en hardwerkende persoon 
en heel precies en handig met de computer; vooral zijn rol als 
penningmeester van de IPV werd nog speciaal vermeld. Daarna 
werden Jaap de versierselen behorende bij de Orde van Sint Silvester 
opgespeld door deken Paul Verbeek, gevolgd door een daverend 
applaus van de vele aanwezigen. Dat Jaap blij verrast en vereerd was, 
hoeft geen betoog. Daarna werd zijn echtgenote Monique nog in de 
bloemetjes gezet, niet allen vanwege hun 30-jarig huwelijk, maar ook 
vanwege haar steun aan Jaap en haar eigen vele werk voor de Kerk.
Een drukbezochte receptie aangeboden door het jubilerende paar 
sloot deze bijzondere dag in stijl af.

jaaP KloK RIDDER In DE oRDE Van sInT sIlVEsTER
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De kerken van Zeeland delen op diverse 
locaties in de binnenstad van Middelburg 
hun ‘verlangen en vertrouwen’ met elkaar en 
met anderen. Toegang vrij. Tijd van 10.00 
uur - ca. 16.30 uur. 
De dag begint en eindigt in de Nieuwe 
Kerk met een meditatieve viering waarin 
o.a medewerking wordt verleend door de 
Bisschop van Breda, mgr. J.H.J.v.d. Hende 
en ds. P. Verhoeff, voorzitter van synode van 
de protestantse Kerk. Er worden deze dag 
uiteenlopende activiteiten georganiseerd in 
de verschillende kerken van de binnenstad.
Zo is er een groene kerk, een themakerk, een 
muziek en koorkerk (in de Hofpleinkerk) 
met aandacht voor vernieuwingen in de 
liturgie m.m.v. verschillende koren en 
cantorijen; er wordt een jongerenprogramma 
georganiseerd; er is een dialoogkerk, een 
stiltekerk met een Taizé- viering tussen de 
middag. 
Er is ook een spiritualiteitskerk waar o.a. 
gesproken zal worden over de dienst der 
genezing. Er wordt een pelgrimage door de 

binnenstad gehouden. 
In de gasthuiskerk is er een gastvrije 
ontvangst met een ontmoetingsthema en 
met optredens van Rob Favier. 
Voor de kinderen wordt er een apart 
programma georganiseerd, met zang, muziek 
en spel. In de Evangelisch Lutherse kerk 
wordt er gesproken over armoede en over 
leefbaarheid in kleine kernen. Ook zal de 
tv-presentator, Leo Feijen, een workshop 
verzorgen. 
In de wandelkerk zullen de derwisjen twee 
keer al dansend een optreden verzorgen. Op 
het Abdijplein zullen de hele dag door vele 
instanties zich presenteren in de meer dan 
30 kraampjes. Ook zal er een doorlopend 
programma zijn in een muziektent waarbij 
ook verschillende prominenten zullen 
worden geïnterviewd en optredens worden 
verzorgd. U kunt zich de hele dag aansluiten 
bij programma’s die uw aandacht trekken.
Ook zullen verschillende kerkelijke 
instanties, waaronder enkele boekuitgevers 
en landelijke kerkgenootschappen zich 

presenteren. En daarnaast is de mobiele kerk 
van de PKN te bezoeken. Al met al veel om 
u door te laten inspireren.
Organisatie vervoer van Hulst / Kloosterzande 
naar Middelburg:
Vanuit Zeeuws-Vlaanderen willen we de 
gelegenheid bieden om via carpooling naar 
Middelburg te reizen. Wij inventariseren 
wie hier gebruik van wil maken. U kunt 
aangeven eventueel als chauffeur beschikbaar 
te zijn voor mogelijke carpooling. 
Zij die zich hiervoor willen opgeven 
moeten zich aanmelden voor 10 september 
a.s. onder vermelding van naam, adres en 
telefoonnummer. 
per email: ds@pjoverduinprotgemeente.com 
of telefonisch: 0114-68 15 52. 
Ten slotte wijzen we u op de meer 
uitgebreide informatie via de website: www.
kerkendagzeeland.nl met telkens wisselende 
bijdragen zoals de column van de maand. 
Deze dag is een initiatief van de Provinciale 
Raad van Kerken Zeeland, waarin 8 
kerkgenootschappen participeren.

naaR DE KERKEnDaG oP ZaTERDaG 25 sEPTEmBER In mIDDElBuRG

maRIa fIETsRouTE
Zondagmiddag 16 mei was het dan zo ver: de Mariaroute werd 
voor de derde maal gereden, dit jaar langs kapelletjes in Heikant 
en Koewacht. Klokslag 2 uur stonden bij de kerk van Heikant 39 
fietsers startklaar om aan deze tocht te beginnen; en was het de 
dagen ervoor behoorlijk koud en regenachtig. Deze middag kregen 
we gezelschap van de zon die ons extra energie gaf. Aan de hand 
van een boekje met teksten en liederen werd op 4 plaatsen halt 
gehouden om aan Maria eer te brengen. Tussen deze kapelletjes 
werd er ontspannen gefietst langs rustige wegen en kon men al 
pratend met elkaar kennis maken. Halverwege de rit werden we 
in de kerk van Koewacht aangenaam verrast met een kopje koffie/

thee met cake, waarvoor onze dank aan het kerkbestuur. Rond de klok van 5 uur werd de 
tocht beëindigd, een tocht waarbij iedereen op zijn manier hulde aan Maria had gebracht. 
Iedereen keerde tevreden huiswaarts na het verzoek aan de organisatoren, pater Reurs en 
Cecile van Tiggelen, om volgend jaar deze Mariaroute in onze regio te herhalen.

Pater Reurs en Cecile, hartelijk dank voor deze prachtige Maria-fietstocht! 

maRIaRouTE 2010
Op de fiets langs de Mariakapellen in onze regio

Zondag 16 mei was een bijzonder geslaagde dag. Drie weken terug 
kregen we een uitnodiging van Cecile van Tiggelen en pater Joop 
Reurs om de kapelletjesroute mee te fietsen. We zagen dat wel 
zitten en hebben daar op ingeschreven. De start was op Heikant 
bij de kerk. Na een bezoekje aan de kapel fietsten we eerst naar 
Hellestraat, naar het Mariakapelletje aan de Kemelstraat. Daarna 
gingen we naar Koewacht. Gastvrij werden we daar in de kerk 
ontvangen door het kerkbestuur met koffie en cake. Waarvoor 
onze dank. Daarna fietsten we naar ’t Zand en tenslotte naar het 
Mariakapelletje op de kruising Axelsestraat en Groenstraat. Er 
waren deelnemers uit Hulst, St.Jansteen, Kloosterzande, Clinge, Heikant en Koewacht. 
Bij al de kapelletjes werd gebeden en gezongen. Deze gezellige middag verdient navolging. 

Met dank aan de organisatie.

Herman Coppieters, voorzitter K.B.O. Koewacht.

JIJ

Jij kunt een schouder zijn
voor een mens in verdriet

en verlorenheid.
Jij kunt een arm zijn

om een mens in de kou.
Jij kunt een licht zijn

voor een mens struikelend
in het donker.

Jij kunt een vuur zijn
voor een mens verkild

in het leven.
Als we elkaar laten voelen:

jij mag er zijn,
jij bent goed,

jij kunt een schouder zijn,
je kunt een arm zijn;

als we elkaar laten voelen:
ik ben een schouder voor jou,
ik ben een arm om je heen,
een licht op je levenspad:

er zal minder eenzaamheid zijn.

Marinus van den Berg in
Almanak van barmhartigheid
Deel 3, 2006
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In 2000 is een begin gemaakt door de 
stuurgroep te vormen en in 2001 zijn 
de eerste rouwgroepen van start gegaan. 
Sindsdien brengen wij elk najaar mensen 
samen in een groep om in 8 bijeenkomsten, 
onder deskundige begeleiding van het 
rouwzorgteam, naar elkaars verhaal 
te luisteren en om inzicht te krijgen in 
wat verlies en rouw met je doen. De 
gespreksgroep staat open voor iedereen, 
ongeacht geloofsovertuiging en bestaat uit 
max. 10 personen zodat er vertrouwen kan 
groeien. Daarom is het ook nodig om alle 8 
bijeenkomsten te volgen.

De eerste rouwgroep zal dit jaar op 8 
woensdagnamiddagen doorgaan van 14 
uur tot 16 uur en start op woensdag 10 
november. De data zijn : 10 – 17 – 24 
november, 1 – 8 – 15 december, 5 en 12 
januari 2011.
De tweede rouwgroep is op 8 
donderdagavonden van 19.30 uur tot 22 
uur en start op donderdag 11 november. De 
data zijn : 11 – 18 – 25 november, 2 – 9 – 16 
december, 6 en 13 januari 2011.

Indien er voldoende vraag is, start een aparte 
groep voor ouders, die een kind hebben 
verloren op 8 maandagavonden vanaf 31 
januari 2011. De data zijn : 31 januari, 
7 – 14 – 21 – 28 februari, 7 – 14 – 21 
maart 2011. Kan er geen aparte groep 
gevormd worden, dan kunnen ouders wel 
aansluiten bij de avond- of namiddaggroep. 
Alle bijeenkomsten gaan door in de pastorie, 
Steenstraat 22 te Hulst. We weten dat de 
eerste stap zetten niet gemakkelijk is maar 
je verdriet delen, je begrepen voelen en leren 
omgaan met verlies, geeft weer houvast, 
grond onder je voeten want rouwen hoef 

je niet alleen te doen. Als jij dit ook wilt, 
neem dan contact op vóór 9 oktober met het 
rouwzorgteam: 
Steven de Koning – priester /
verantwoordelijke pastor 0114/317704
sjm.dekoning@hetnet.nl 
Fien Martinet – ervaringsdeskundige / 
verantwoordelijke Koewacht 0114/364050 
- l.martinet@kpnplanet.nl 
Maggie Sandkuyl – maatschappelijk werkster/
regioverantwoordelijke 0114/315149. – 
msandkuijl@zeelandnet.nl 

DE PLAATSELIJKE 
CONTACTPERSONEN  ZIJN :  
voor de protestantse kerken :
Leny Maat  0114/310547
Robert Bickel  0114/311167
voor de parochies : 
Hulst :
Cis Dieks  0114/314098
Freddy de Burger  0114/310435
Clinge :
Willeke Mandjes  0114/314826
Graauw : 
opgeven via het parochiebestuur t.a.v. 
J. de Baar Dorpsstraat 67 4569 AH Graauw 
Heikant en St.Jansteen :
Paul Hemelaar  0114/310319
Hengstdijk :
Corrie de Cock  0114/682156
Kloosterzande :
Tiny Seij  0114/682306
Koewacht :
Fien Martinet  0114/364050
Lamswaarde :
Jeanne de Poorter  0114/690477
Nieuw-Namen :
Paul de Deckere  0114/345360
Terhole :
Barbara de Nijs  0114/314773

Vogelwaarde – Boschkapelle :
Ronny Haerens  0114/672026
Vogelwaarde – Stoppeldijk :
Marlies Everaert  0114/671539

Meer informatie kunt u ook vinden op de 
website van het IPV onder rouwzorg.

Rouwzorg Regio 0114  bestaat 10 jaar 
2000 - 2010
De stuurgroep en het rouwzorgteam nodigen 
iedereen uit op vrijdagavond 1 oktober in het 
WZC ‘de Blaauwe Hoeve’ In de afgelopen 9 
jaar, kwamen 155 rouwenden samen in 25 
rouwgroepen en elk jaar werden de lezingen 
en nazorg-activiteiten druk bezocht. Voor 
dit vertrouwen in onze werking, zijn wij 
dankbaar. Iedereen is welkom om met ons 
dank te zeggen, om elkaar weer te ontmoeten 
of om kennis te maken met onze werking.

Programma:   HER - INNEREN
Welkom vanaf 19 uur met koffie/thee
Verhalen van leven door de dood heen … als 
rode draad die avond …
Her-inneren … met muzikale ondersteuning 
10 jaar rouwzorg …
Dank aan … receptie met drankjes en 
hapjes.
Toespraken van de burgemeester, IPV en 
PKN
Is het leven een kaartspel? een sprookje ... 

Inlichtingen bij het rouwzorgteam :
Steven de Koning – 0114/317704 - sjm.
dekoning@hetnet.nl 
Fien Martinet   – 0114/364050 - l.martinet@
kpnplanet.nl 
Maggie Sandkuyl - 0114/315149  – 
msandkuijl@zeelandnet.nl

“Waarom niet uw geweld gestaakt,
o menschdom, en, onaangeraakt
het boomgewas gelaten dat
gauwloos, Gods bewegen weet
en voIgt, terwijl ‘t aan u besteed, 
zou sterven, achter straten?” 

Aldus de Vlaamse dichter Guido Gezelle 
( 1830- 1899). In een gedicht dat tijdloos 
blijkt te zijn. Actueel zelfs. Onlangs kwamen 
er rijdende gevaarten op de bomen in 
onze wijk af. Een soort hoogwerker en een 
tankauto met een lange slurf. Gehelmde 
mannen met oorkappen gingen in de weer 
met motorzagen. Rigoureus hakten ze in op 
de takken met pas ontloken lenteknoppen. 
We hielden ons hart vast. Vreesden dat de 
bomen geveld zouden worden. Uiteindelijk 
lieten ze hen onttakeld met rust. Weerloos 
stonden ze in de gure wind ... 

Hoe gaan we met onze schepping om?

In de jaren zestig van de vorige eeuw 
verscheen er in Amerika een alarmerend 
boek, getiteld: “Dode Lente”. Daarin werd 
het verdwijnen van planten- en diersoorten 
vermeld. Velen namen die waarschuwing 
serieus. Biologen richtten een vereniging 
op; de zogenoemde Club van Rome, die het 
minder produceren en consumeren door de 
rijke landen bepleitte. Anderen reageerden 
daar sceptisch en zelfs vijandig op; zij vonden 
dat de economie moest blijven groeien.

Nu, ruim vijftig jaar later, worden steeds 
meer mensen zich bewust van de ernst 
van de situatie. Ook de kerken hebben 
hun verantwoordelijkheid voor het 
rentmeesterschap meer in praktijk gebracht.  
Toch bestaat er nog een kloof tussen ons 
denken en handelen. De klimaattop bleef 
steken in constateringen en theorieën.
In Nederland heeft in 2006 de toenmalige 
staatssecretaris van Economische Zaken een 

wijziging van de wet op kapvergunningen 
doorgedreven. Het resultaat was dat er 
een beperkte lijst van beschermde bomen 
kwam. De meerderheid van de bomen in 
ons land is daardoor ‘vogelvrij’ geworden. 
Projectontwikkelaars en bouwbedrijven 
kunnen hun gang gaan. Geld in plaats 
van zuurstof. Eerbiedwaardige en dierbare 
bomen kunnen van de ene op de andere 
dag worden omgehakt. Gelukkig bestaat er 
een Bomenstichting, met afdelingen in vele 
gemeenten. Zonodig voert zij juridische 
procedures. In het laatste boek van het 
Nieuwe Testament, de Apokalyps, schrijft de 
apostel Johannes:  “En hun werd aangezegd 
geen schade toe te brengen aan het gras van 
de aarde of aan gewassen en bomen, maar 
alleen aan de mensen die het zegel van God 
niet op hun voorhoofd droegen.” (hfds. 9, 4) 
Welke keuze maken wij? 

Louise Leneman

BomEn

RouWZoRG REGIo 0114 BEsTaaT DIT jaaR 10 jaaR 
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Als de dingen in je leven je even allemaal 
te veel worden, als 24 uur in een dag niet 
meer genoeg tijd lijkt, denk dan eens aan 
dit bericht...

Een professor stond voor de klas om een 
les filosofie te geven. Hij had een aantal 
voorwerpen voor zich liggen. Toen de les 
begon, nam hij zonder iets te zeggen de lege 
pot van de mayonaise. 
En begon deze te vullen met golfballetjes. 
Toen deze hier helemaal mee gevuld was, 
vroeg de professor aan zijn studenten of de 
pot nu helemaal vol was. Zij antwoordden 
van wel. Toen nam de professor een doos 
met kralen en kiepte deze in de pot. Hij 
schudde lichtjes met de pot 
en de kralen rolden tussen 
de open plekken tussen de 
golfballetjes. Weer vroeg de 
professor aan zijn studenten 
of de pot nu vol was. Ze 
gaven weer eenzelfde 
antwoord: ja, de pot is vol. 
De professor nam nu een 
doos met zand en kiepte 
dit zand in de pot met 
golfballetjes en kralen. 
Natuurlijk vulde het zand 
alle ruimte op tussen de 
golfballetjes en de kralen. Weer vroeg de 
professor aan zijn studenten of de pot nu vol 
was? De studenten antwoordden van wel. 
Van onder het bureau nam de professor nu 
twee koppen koffie en kiepte de hele inhoud 
van deze twee koppen koffie in de pot met 
golfballetjes, kralen en zand. De hele inhoud 
verdween in de pot. De koffie vulde de 
ruimte op tussen het zand. De studenten 
begonnen te lachen.

“Nu”, zei de professor, “nu wil ik dat jullie 
deze pot zien als jullie eigen leven. Deze 
pot gevuld met golfballetjes, kralen, zand en 
koffie, stelt namelijk het leven van een mens 
voor.” “De golfballetjes zijn de belangrijke 
dingen in het leven: je familie, je kinderen, 

je geloof, je gezondheid en je favoriete 
bezigheden. Dingen die ervoor zorgen dat 
als er niets meer op de wereld was dan deze 
dingen, je leven toch gevuld zou zijn.” “De 
kralen zijn de andere dingen die belangrijk 
zijn. Je werk, je huis, je auto. Het zand, dat 
staat voor de kleine dingetjes die belangrijk 
voor je zijn.” “Als je het zand als eerste in 
de pot kiept en hem hiermee vult, is er 
geen plek meer voor de kralen of voor de 
golfballetjes.

Dat zelfde geldt ook voor je eigen leven. Als 
je al je tijd en energie aan de kleine dingetjes 
besteedt, dan kun je nooit meer ruimte 
hebben voor de dingen die belangrijk voor je 

zijn. Besteed aandacht aan de 
dingen die belangrijk voor 
je zijn. Speel bijvoorbeeld 
met je kinderen. Neem tijd 
voor een onderzoek voor je 
gezondheid zo nu en dan. 
Neem je partner mee uit 
eten. Doe nog iets leuks, er 
is altijd nog wel ergens tijd 
om het huis te poetsen of de 
dingen te repareren.” “Zorg 
eerst voor de golfballetjes, 
de dingen die echt het 
allerbelangrijkste voor je 

zijn. Stel je prioriteiten. De rest is maar 
zand.”

Eén van de studenten steekt een vinger op en 
vraagt waar de twee koppen koffie in die pot 
dan voor zouden moeten staan. De professor 
lacht en zegt de student dat ze daarmee een 
heel goede vraag heeft gesteld. “Ik wilde 
daarmee alleen nog maar weer eens aangeven 
en bevestigen, dat, hoe vol je leven ook mag 
zijn, er is altijd wel een plekje om samen met 
een vriend of een dierbare een kopje koffie 
te drinken.” Want er zijn heel veel dingen 
belangrijk in het leven, maar we vergeten 
dat dikwijls!!!

Tine en Jelle

DE maYonaIsEPoT En KoffIE
(fIlosofEER jE mEE?)

VacaTuRE 
conTacTPERsoon 

“samEn KERK”:
Het project “Samen Kerk” waarin de 
parochies Clinge, Sint Jansteen en Hulst 
participeren, is op zoek naar aanvulling 
van contactpersonen. Naast een 
contactpersoon vanuit de parochies Clinge 
en Sint Jansteen, wordt gezocht naar 
een vrijwillig(st)er die als contactpersoon 
de vacature voor de parochie Hulst wil 
vervullen.

Taken voor de contactpersoon:
• Aanspreekpunt zijn in de plaatselijke 

geloofsgemeenschap voor mensen met 
een verstandelijke beperking of hun 
ouders en verzorgers.

• Deelnemen aan het overleg van de 
projectgroep “Samen Kerk”.

• Werven van vrijwilligers voor het project 
“Samen Kerk” (in samenwerking met 
het parochiebestuur en pastoraal team 
en pastoraal projectmedewerkster).

• Contact houden met de vrijwilligers 
in de eigen geloofsgemeenschap die 
betrokken zijn bij het project “Samen 
Kerk”.

• Contact houden met pastoraal team en 
bestuur om de vragen en mogelijkheden 
van mensen met een beperking in beeld 
te houden.

Wij vragen van deze contactpersoon:
• Ervaring of affiniteit hebben met 

de wereld van mensen met een 
verstandelijke beperking.

• De doelgroep kennen: zicht hebben op 
(of willen leren kennen) van mensen 
met een beperking of hun ouders en 
verzorgers in de eigen parochie

• De plaatselijke geloofsgemeenschap 
kennen (of willen leren kennen).

Uw inzet voor dit project is van grote 
waarde! Hebt u interesse of vragen, meldt 
u aan bij:
Het bestuur van de IPV, Steenstraat 22, 
4561 AS Hulst (ipvozvl@zeelandnet.nl), 
of het parochiebestuur van uw eigen 
parochie.

C. van Tiggelen (parochiebestuur Hulst / 
lid IPV Bestuur)
Zoutziederstraat 4, 4561 HD Hulst
Tel. 0114 – 315758 cvantiggelen@
zeelandnet.nl

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

SB26157

WOONSTICHTING 
HULST

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

e-mail: info@wshulst.nl
www.wshulst.nl

Godsplein 23
Postbus 147
4560 AC  Hulst
Tel. (0114) 37 25 25
Fax (0114) 37 25 26

Kantoor geopend:
maandag t/m donderdag:
9.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-12.00 uur

SB26160
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Elke maandagavond, behalve als er in de kapel 
van O.L.Vrouw ter Eecken aanbidding of een 
Eucharistieviering is, is er een 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 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.

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

Elke derde vrijdag van de maand:
Een half uur stilte en bezinning rond het heilig 
sacrament in de Basiliek te Hulst om 19.00 
uur.

Tot en met 7 november:
Op de zondagmiddagen zullen de koorkerk en 
de librije van de Willibrordusbasiliek geopend 
zijn, uitgezonderd op de doopzondagen 5 
september en 10 oktober.

julI 2010
Donderdag 1 juli t/m 31 juli: 
Kunstmaand in de Catharinakerk te Hengstdijk:
Een hele maand bezichtiging van het interieur 
van de kerk en tevens een tentoonstelling van 
regionale kunstenaars.

Zaterdag 3 juli:
Rozenkransgebed voor de vrede in de kapel 
van O.L.Vrouw ter Eecken te Kapellebrug om 
14.30 uur.

Maandag 5 juli:
Aanbidding in de kapel van O.L.Vrouw ter 
Eecken te Kapellebrug om 19.00 uur.

Dinsdag 6 juli:
Woord- en communieviering in de kapel van 
O.L.Vrouw ter Eecken te Kapellebrug om 
19.00 uur.

Vrijdag 9 juli:
Orgelconcert door Jos Vogel in de 
Willibrordusbasiliek te Hulst om 20.00 uur.

Dinsdag 13 juli:
Eucharistieviering in de kapel van O.L.Vrouw 
ter Eecken te Kapellebrug om 19.00 uur.

Vrijdag 16 juli:
Een half uur stilte en bezinning rond het Heilig 
Sacrament in de Willibrordusbasiliek te Hulst 
om 19.00 uur.

Dinsdag 20 juli:
Eucharistieviering in de kapel van O.L.Vrouw 
ter Eecken te Kapellebrug om 19.00 uur.

Vrijdag 23 juli:
Orgelconcert door Ben van Nespen in de 
Willibrordusbasiliek te Hulst om 20.00 uur.

Zaterdag 24 juli: 
Kledinginzameling aan de tuinpoort van de 
pastorie in Hulst van 10.30 uur tot 11.30 uur.

Dinsdag 27 juli:
Woord- en communieviering in de kapel van 
O.L.Vrouw ter Eecken te Kapellebrug om 
19.00 uur.

Zaterdag 31 juli: 
Kledinginzameling aan de tuinpoort van de 
pastorie in Hulst van 10.30 uur tot 11.30 uur.

auGusTus 2010
Maandag 2 augustus:
Eucharistieviering voor de vrede in de kapel 
van O.L.Vrouw ter Eecken te Kapellebrug om 
19.00 uur.

Dinsdag 3 augustus:
Eucharistieviering in de kapel van O.L.Vrouw 
ter Eecken te Kapellebrug om 19.00 uur.

Vrijdag 6 augustus:
Orgelconcert door Ines Maidre in de 
Willibrordusbasiliek te Hulst om 20.00 uur.

Dinsdag 10 augustus:
Woord- en communieviering in de kapel van 
O.L.Vrouw ter Eecken te Kapellebrug om 
19.00 uur.

Dinsdag 17 augustus:
Eucharistieviering in de kapel van O.L.Vrouw 
ter Eecken te Kapellebrug om 19.00 uur.

Vrijdag 20 augustus:
Een half uur stilte en bezinning rond het Heilig 
Sacrament in de Willibrordusbasiliek te Hulst 
om 19.00 uur.

Dinsdag 24 augustus:
Eucharistieviering in de kapel van O.L.Vrouw 
ter Eecken te Kapellebrug om 19.00 uur.

Zaterdag 28 augustus: 
Kledinginzameling aan de tuinpoort van de 
pastorie in Hulst van 10.30 uur tot 11.30 uur.
Zondag 29 augustus: 
Gildemis i.v.m. de Vestingstedendagen in de 
Willibrordusbasiliek te Hulst om 10.30 uur.

Dinsdag 31 augustus:
Woord- en communieviering in de kapel van 
O.L.Vrouw ter Eecken te Kapellebrug om 
19.00 uur.

sEPTEmBER 2010
Vrijdag 3 september:
Kunst die inspireert tot geloof. Rondleiding 
door de basiliek in Hulst, waarbij de 
kunst verbonden wordt met geloof. In de 
Willibrordusbasisliek te Hulst van 14.00 tot 
16.30 uur. Begeleiding door vicaris-generaal 
Vincent Schoenmakers en Frank van Gerven 
ss.cc. Maximaal aantal deelnemers: 30. U 
dient zich uiterlijk vier weken voorafgaand 
aan de rondleiding aan te melden via email 
inschrijvenprogrammagids@bisdombreda.nl.

Maandag 6 september:
Aanbidding in de kapel van O.L.Vrouw ter 
Eecken te Kapellebrug om 19.00 uur.

Dinsdag 7 september:
Eucharistieviering in de kapel van O.L.Vrouw 
ter Eecken te Kapellebrug om 19.00 uur.

Zaterdag 11 september: Open monumentendag 
met als thema: Smaak van de 19e eeuw.

Dinsdag 14 september:
Woord- en communieviering in de kapel van 
O.L.Vrouw ter Eecken te Kapellebrug om 
19.00 uur.

Dinsdag 14 september:
Avond over ‘Natuur en geloof - ecologie en 
christen-zijn’ door pastor Noëla Polet in de 
pastorie te Hulst om 20.00 uur.

Vrijdag 17 september:
Een half uur stilte en bezinning rond het Heilig 
Sacrament in de Willibrordusbasiliek te Hulst 
om 19.00 uur.

Dinsdag 21 september:
Eucharistieviering in de kapel van O.L.Vrouw 
ter Eecken te Kapellebrug om 19.00 uur.

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

Zaterdag 25 september:
Oecumenische kerkendag van Zeeland. 
Een dag van inspiratie voor iedereen in de 
binnenstad van Middelburg
Dinsdag 28 september:
Eucharistieviering in de kapel van O.L.Vrouw 
ter Eecken te Kapellebrug om 19.00 uur.

oKToBER
Maandag 4 oktober:
Eucharistieviering voor de vrede in de kapel 
van O.L.Vrouw ter Eecken te Kapellebrug om 
19.00 uur.

Dinsdag 5 oktober:
Woord- en communieviering in de kapel van 
O.L.Vrouw ter Eecken te Kapellebrug om 
19.00 uur.

Zondag 10 oktober:
Concert in het kader van het Festival van 
Zeeuws-Vlaanderen in de Catharinakerk te 
Hengstdijk.

Dinsdag 12 oktober:
Eucharistieviering in de kapel van O.L.Vrouw 
ter Eecken te Kapellebrug om 19.00 uur.
Vrijdag 15 oktober:
Festival van Zeeuws-Vlaanderen in de 
Willibrordusbasiliek te Hulst.
Hierdoor komt het half uur stilte en bezinning 
rond het Heilig Sacrament te vervallen. 

Maandag 18 oktober:
Slotviering in de kapel van O.L.Vrouw ter 
Eecken te Kapellebrug om 9.30 uur.

REGIonalE KERKElIjKE acTIVITEITEn  
In DE PaRochIEs Van oosT-ZEEuWs-VlaanDEREn

(Wijzigingen voorbehouden)
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Het Reynaertcollege is een school op katholieke grondslag 
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

SB26158

 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

SB
26

15
5

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

SB26156

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

SB
26

15
2

IPV oosT ZEEuWs VlaanDEREn
clusTER oosT  Clinge • Graauw • Nieuw-Namen

Zaterdag 27 maart werden onze parochie-vrijwilligers in het zonnetje 
gezet. De avond werd om 19 uur geopend met een Eucharistieviering 
in de parochiekerk, voorgegaan door pater Poppe. Nadien ging het 
richting Malpertuus waar er koffie/thee met gebak klaarstond. Terwijl 
iedereen hiervan genoot werden er o.l.v. Wilfried Meert en Leon 
Bracke foto’s vertoond van onze ‘vrijwilligers in actie’. Aansluitend 
hierop gaf secretaris van het kerkbestuur, Sjaak Leegstraten, een 
woordje uitleg over de aanstaande onderhoudswerken aan ons 
kerkgebouw. 

In de volgende editie van deze KerkKoerier zal het kerkbestuur met 
meer informatie hierop terugkomen. Later op de avond kon men 
zich nog aan een dansje wagen of gewoon gezellig bijpraten met op 
de achtergrond muziek van Benny de Vet. Rond de klok van 23u30 
werd de avond besloten met een ‘dikke merci’ aan alle vrijwilligers 
voor hun enorme inzet.

Annemie de Loos-Brijs.

GEZEllIG samEnZIjn!



10 - Kerkkoerier

Gewasbeschermingsmiddelen 
Kunstmest
Zaaizaden 
en Schoonmaakmiddelen

R. van Wesemael
Zoutestraat 109, Hulst - Tel. 0114-314853

SB26161

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, 
balken, panlatten en plaatmateriaal

SB
26

15
4

Administraties en Belastingzaken

Verzekeringen

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

Telefoon: 0114-682420
SB26163

SB26165

uitvaartverzorging

“Gewoon goed”
Monuta

Rooseveltlaan 6
4536 GZ  Terneuzen

(0115) 61 28 81

Monuta
Oude Stad 23

4501 JA  Oostburg
(0117) 45 23 09

SB
26

15
3

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.

Digitaal printen en kopiëren 
voor verenigingen en bedrijven.
Informeer naar onze scherpe prijzen!

Industrieweg 30A, Terneuzen • Postbus 385 4530 AJ  Terneuzen  
Tel. 0115-649800 • Fax 0115-649801

e-mail: redactie@streekbeeld.nl 

doet meer!

SB26168
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IPV oosT ZEEuWs VlaanDEREn
Voor de jeugd

Wat heb je nodig:
Leeg margarinekuipje.
Gekleurd papier.
Satéprikker.
Kurk.
Versiermateriaal.
Nietmachine.
Schaar.

Werkwijze:
Maak je eigen bootje van een margarinekuipje. 
Vouw 2 stukken papier om het 
margarinekuipje heen, niet het vast en knip 
het in een bootvorm. Knip ook een driehoek 
voor het zeil. Plak een kurk op de bodem 
van het bootje, prik er een satéprikker in en 
steek het zeil erop vast. Dan het geheel nog 
even versieren met leuke figuurtjes en klaar 
is je bootje! 

Tip:
Als je nog een klein doosje hebt, kun je een 
klein bootje achter het zeilschip met een 
touwtje laten meevaren!

WaT jIj nIET WIl…KIKKER In jE BIl! 

maX DE maTZE En DE GulDEn REGEl

Nu de grote vakantie er weer aankomt is 
het misschien wel leuk om wat spelletjes 
te spelen. Hier een paar voorbeelden.

BuITEnsPEllETjE:

Mama, mag ik reizen?
Een van de kinderen is de “mama” en gaat 
met haar gezicht naar de muur staan, of 
naar een boom.
De anderen staan op een meter of tien 
afstand op een rij naast elkaar. Een kind 
roept: “Mama mag ik reizen?” De mama 
antwoordt met ja of nee. Bij “ja”vraagt 
het kind: “Waarheen mag ik reizen?” 
De mama noemt een stad of land en 
het kind mag dan evenveel stappen naar 
voren doen als het betreffende woord 
lettergrepen heeft. De mama kan ook 
antwoorden: “ja, naar huis”. Dan moet 
het kind terug naar het uitgangspunt.
De kinderen gaan zo in de rij staan dat 
de mama niet weet wie er aan de beurt 
is. Wie de moeder het eerste heeft bereikt 
is de winnaar en mag dan de mama zijn.

BInnEnsPEllETjE:

Alle vogels vliegen
De spelers zitten om de tafel en leggen 
hun beide wijsvingers op het tafelblad. De 
spelleider roept nu: “alle vogels vliegen” 
en steekt zijn eigen handen omhoog. 
De anderen doen hem na. Dan roept hij 
bijvoorbeeld: “alle ooievaars vliegen”, of 
“alle zwaluwen vliegen”en alle handen 
gaan omhoog. Dit gebeurt steeds wanneer 
hij een dier roept dat kan vliegen, maar 
plotseling smokkelt hij er een dier tussen 
dat niet kan vliegen. Wel steekt hij na 
elke uitroep zijn handen op. Wie ook de 
handen omhoog steekt als de spelleider 
een niet vliegend dier laat vliegen, moet 
een pand betalen. En dan kun je later de 
panden verbeuren.
Je laat dan iemand die zijn pand terug wil 
hebben iets doen, bijv. een liedje zingen, 
of hinkend rond de tafel gaan en zo kun je 
nog van alles bedenken. Veel plezier.

KnuTsElEn In DE VaKanTIE: 
schuITjE VaREn

Het Joods Historisch Museum (JHM) 
presenteert een uniek boek mét knuffel. Dit 
boek, waar vele bekende Nederlanders als Job 
Cohen, Ali B., Adriaan van Dis en Francien 
Oomen aan mee werkten, is dankzij de 
rijke illustraties en vormgeving aansprekend 
voor alle leeftijden. Samen met het boek 
presenteert het JHM Kindermuseum tevens 
de knuffel Max de Matze, speciaal gemaakt 
door The Cuddle Company, een bijzonder 
initiatief in Zuid-Afrika.

Het uitgangspunt van dit boek is de oude 
en universele regel “Wat jij niet wil dat jou 
geschiedt, doe dat ook een ander niet”. Bij de 
Indianen, die het gezegde kennen “Oordeel 
niet voordat je een mijl in de mocassins 
van je naaste hebt gelopen” klinkt het weer 
anders dan bij de Hindoes. De regel staat 
voor de droom om de wereld aangenamer 
en leuker te maken en ieder volk gebruikt er 
zijn eigen woorden voor. Het is deze regel die 
centraal staat in het JHM Kindermuseum en 
de inspiratie vormde voor 
“Wat jij niet wil….Kikker 
in je bil! Max de Matze 
en de Gulden Regel”. 
Het boek gebruikt Joodse 
rituelen en waarden als 
springplank naar kinderen 
met andere achtergronden.
Het is in eerste instantie 
gericht op kinderen van 

8-12 jaar, maar is aansprekend voor alle 
leeftijden, mede dankzij de rijke illustraties 
en vormgeving.

Naast het boek wordt ook Max de Matze, 
de gids (zonder gist) van het JHM 
Kindermuseum, als knuffel gepresenteerd. 
Max maakte zelf veel ellende mee. Daarom 
is het bijzonder dat hij gemaakt wordt door 
The Cuddle Company, een knuffelfabriek in 
Zuid-Afrika. In deze fabriek worden knuffels 
gemaakt door jonge moeders en vaders die, 
doordat ze ziek zijn of een ander probleem 
hebben, niet meer aan werk kunnen komen. 
Dankzij hun werk voor de knuffelfabriek 
kunnen ze weer voor hun kinderen zorgen.

Meer informatie: 
www.jhm.nl of www.jhmkindermuseum.nl
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IPV oosT ZEEuWs VlaanDEREn
clusTER nooRD  Kloosterzande/Ossenisse • Lamswaarde • Terhole

Lamswaarde

Eerste communie
Op 20 juni 2010 deden 14 kinderen uit onze 
parochie hun Eerste Heilige Communie in 
de Corneliuskerk. Deze eucharistieviering 
werd voorgegaan door Pastor de Koning en 
Pastor van de Walle. In deze dienst werd 
muzikale medewerking verleend aan het 
schoolkoor van De Oostvogel en door enkele 
leden van Fanfare Vrijheid Eendracht. De 
voorbereiding van deze viering ligt voor een 
groot deel in handen van de leerkrachten van 
de basisschool, bijgestaan door een aantal 
vrijwilligers. Aan het eind van de viering 
werd namens de parochie een attentie 
overhandigd aan de communicanten. Het 
kerkbestuur bedankt al diegenen die aan de 
viering hun medewerking hebben verleend.

communicanten lamswaarde 20 juni 
2010:
Bart van Alphen, Maicky Bonsel, Emke 
Broekaart, Harm Broekaart, Emelie 
Buysrogge, Joost van Laere, Levi Leenknecht, 
Cilla Platjouw, Eden Plezia, Eliza Plezia, 
Elise Praet, Pepijn van Raemdonck en 
Tashunko de Theye.

Vrijwilligers
Onderstaande personen zijn lid geworden 
van een vrijwilligersgroep van onze parochie.
Angelique van Dorsselaer: lectorengroep per 
1 januari 2010.
Peter Schelfhout: kerkhofonderhoud per 1 
april 2010. 
Per 1 januari 2010 is gestopt als misdienaar 
Dennis Acke. Het kerkbestuur heeft Dennis 
bedankt voor zijn trouwe inzet als misdienaar 
en hem vanuit de parochie een aandenken 
verstrekt.

Kerkbestuur
Per 1 maart 2010 is door de bisschop van 
Breda ontslag verleend aan kerkbestuurslid 
Alex Hendriks.
Per 1 april 2010 is door de bisschop van 
Breda benoemd als kerkbestuurslid Marlou 
Baecke.
Het kerkbestuur bedankt Alex voor zijn 
jarenlange tomeloze inzet voor de parochie 
en verwelkomt Marlou van harte.
Het kerkbestuur is echter nog niet op volle 
sterkte en ook zijn er een aantal leden 
waarvan de uiterlijke bestuurstermijn is 
verstreken. Het kerkbestuur is bezig mensen 
te werven voor aanvulling en vervanging van 
het bestuur

Even voorstellen
Ik wil me even aan u voorstellen, ik ben 
Marlou Baecke en sinds kort lid van het 
kerkbestuur van Lamswaarde. Ben getrouwd 

met Peter van Laere en 5 jaar gelden zijn wij 
uit Oostenrijk teruggekeerd naar Nederland. 
Wij hebben daar 6,5 jaar gewoond en 
gewerkt. Onze dochter heeft daar een groot 
deel van de lagere school doorlopen. Zij zat 
op een school die wordt geleid door nonnen. 
Voor mij wonderlijk om te zien dat er veel 
jonge nonnen waren op die school. Ze 
zijn zelfvoorzienend, verbouwen hun eigen 
voedsel en maken hun eigen hosties. In de 
kapel heeft Iris haar communie gedaan.
Onze zoon is geboren in Graz, maar toch in 
Nederland gedoopt. Dit was toch een reden 
voor een feest en waar kun je dit beter doen 
dan op de plaats waar je familie woont.
Ik ben momenteel werkzaam als studio 
manager bij Leen Bakker op het hoofdkantoor 
in Raamsdonksveer. Wij maken met een 
team alle reclame-uitingen die je ziet in een 
Leen Bakker winkel.
Wij wonen met zijn vieren in het 
prachtige polderlandschap in de buurt van 
Lamswaarde. 
Mijn hobby’s zijn tennissen en golfen.

Verwarming
U heeft wellicht vernomen dat de 
verwarmingsinstallatie in onze kerk 
zodanig is versleten dat deze op korte tijd 
vervangen dient te worden. Het kerkbestuur 
onderzoekt welk soort verwarmingssysteem 
uiteindelijk gekozen zal worden en is daartoe 
druk in onderhandeling. De vervanging 
van de verwarmingsinstallatie is een zeer 
kostbare zaak. De penningmeester schraapt 
momenteel over de bodem van de schatkist. 
Om de verwarming te bekostigen zullen wij 
in de toekomst dan ook een beroep doen 
op uw gaven. Via de Fondsenwervingsgroep 
zult u daar t.z.t. over benaderd worden. 

Boekpresentatie ‘lamswaarde door de 
jaren heen’
Dit is de titel van het boek dat door de 
Fondsenwervingsgroep is uitgegeven 
op vrijdagavond 20 mei 2010. De 
presentatie en uitreiking vonden plaats in 
een goedgevuld verenigingsgebouw De 
Luifel. Het eerste exemplaar werd door 
de waarnemend vice-voorzitter uitgereikt 
aan de ‘eerst aanspreekbare pastor van het 
Cluster Noord’ pastor Ralf Grossert. Op 
verzoek werd het boek gesigneerd door de 
schrijver Carlo Buysrogge. Door de FW werd 
Carlo bedankt voor zijn bijdrage die hij aan 
de totstandkoming van dit voortreffelijke 
boek heeft geleverd. In De Luifel was het 
ook mogelijk om allerlei –niet in het boek 
geplaatste- foto’s te bekijken die daar waren 
opgehangen door Joos de Schrijver. Met 
behulp van een beamer was het mogelijk om 
digitale foto’s te bekijken. Daarbij werd door 
Carlo tekst en uitleg gegeven. 

Mensen die op de avond zelf niet in de 
gelegenheid waren om het boek af te halen, 
kunnen dit alsnog doen bij een van de 
leden van de FW (kerkbestuursleden Willy 
de Schepper, Marlou Baecke, Adrie Staal 
en Sjaak Vroonland en toegevoegd Peter 
van Laere en Frank van Driessche). Andere 
vragen met betrekking tot het boek kunt u 
stellen via het emailadres van de parochie: 
kerklamswaarde@zeelandnet.nl  of telefoon 
690372. 

Werkgroep Vastenactie lamswaarde
De Werkgroep Vastenactie Lamswaarde 
bestaat al sinds 1987 en we hebben op dit 
moment 8 leden. De meeste leden zitten er 
al sinds de oprichting in en we hebben een 
gezellig clubje. Ieder jaar houden we dezelfde 
activiteiten, vooral omdat de parochianen dat 
van ons gewend zijn en omdat je mensen niet 
moet overvoeren met steeds nieuwe acties.
Dit jaar hebben we de volgende activiteiten 
gehouden:
- Op 14 maart was er een gezinsviering, 

waarin we in samenwerking met de school 
de vastenactie centraal gesteld hebben.

- Op 26 maart hebben we in samenwerking 
met Vogelwaarde de jaarlijkse fiets-in 
gehouden. De leerlingen van groep 5 t/m 8 
van de Oostvogel kwamen ’s ochtends in de 
kantine versgebakken frites eten, waarna ze 
met een aantal vrijwilligers en leerkrachten 
van de school naar Vogelwaarde fietsten, 
waar ze een spel deden. De leerlingen van 
Vogelwaarde kwamen op de fiets naar 
Lamswaarde, aten daar hun boterhammen 
op, kregen iets te drinken en fietsten weer 
terug naar Vogelwaarde. Voor de fiets-in 
worden door de enthousiaste leerlingen 
altijd sponsors gezocht.

- De collectanten, bestaande uit onze eigen 
werkgroep, hebben de vastenzakjes huis 
aan huis opgehaald.

- Gedurende een geheel jaar worden er door 
Marieke Pardon boterbabbelaars gebakken 
en verkocht voor de vastenactie.

Door al deze werkzaamheden hebben we het 
mooie bedrag van 1825 euro over kunnen 
maken op de rekening van de Regionale 
Vastenactie werkgroep te Hulst. We proberen 
ook aanwezig te zijn bij de regionale 
vergaderingen van de vastenactie van de 
parochies om ervaringen uit te wisselen en 
afspraken te maken. We bedanken alle gevers 
en helpers, groot en klein, voor hun bijdrage 
en hulp en hopen ook volgend jaar weer op 
jullie steun te mogen rekenen.

Namens de werkgroep Vastenactie 
Lamswaarde

M.L. Colpaart- van Damme
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Lamswaarde

BIjZonDERE 
VIERInGEn: 

• 12 september 2010 is er een speciale 
viering met de Zonnebloem Hontenisse. 

 De viering vangt aan om 10:30 uur. 
• 19 september 2010 is er een speciale 

kermisviering (H. Cornelius) met 
medewerking van Fanfare Vrijheid 
Eendracht en het groot zangkoor. De 
dienst vangt aan om 10:300 uur.

Hier een leuk bericht van de communie- 
en vormselwerkgroep Terhole. Sinds kort 
kunnen wij u vertellen dat wij weer een 
volledige werkgroep hebben. Wie zijn wij?
De werkgroep bestaat momenteel uit 
Natascha Marin, Annick Vermeulen en 
Nicole van Eetvelt; enthousiaste moeders 
van kinderen op basisschool Tervliet.
Wat doen wij?
Momenteel hebben wij het razend druk met 
de voorbereidingen van de Eerste Heilige 
Communie van onze zes communicantjes 
uit groep 3 en 4. Volgend jaar houden wij 
ons bezig met de voorbereiding van het 
Heilig Vormsel, met de kinderen van groep 
7 en 8. Verder verzorgen wij ongeveer vier 
keer per jaar een gezinsviering, waarbij wij 
met de kinderen van groep 1 t/m 8 leuke 
liedjes zingen in deze vieringen. Ook is er 
een samenwerking met het parochiekoor; 

met kerstmis zingen wij samen kerstliedjes 
in de kerstviering op Eerste Kerstdag. 
De kinderen zijn dan verkleed als Josef 
en Maria, engeltjes, herders en de drie 
koningen, zoals jarenlang de traditie is 
geweest. Voor het eerst dit jaar zingen 
we met de Eerste Heilige Communie een 
intredelied voor onze communicantjes 
samen met het parochiekoor. Dit is zo ’ 
n beetje waar wij ons als werkgroep mee 
bezig houden.

Nieuwsgierig?
U bent van harte welkom in onze 
gezinsvieringen.

Communie- en vormselwerkgroep Terhole

Natascha Marin Annick Vermeulen 
Nicole van Eetvelt

EVEn VooRsTEllEn

Terhole

PaRochIE h. GERaRDus majElla TE TERholE
Beste mensen,

Het is zomer en daar heeft ieder zijn verwachting van. De een wil mooi weer en een goede 
verre vakantie de ander blijft thuis en probeert het hier gezellig te maken of gaat klussen aan 
de woning. Voor alle mensen zal er een eigen specifieke invulling zijn. Velen onder ons doen 
vrijwilligerswerk voor mens en samenleving. Enkele vrijwilligers van onze parochie willen 
zich voorstellen, alvast een goede vakantietijd toegewenst. 

Jen Brooijmans.

Er wordt weleens gezegd dat leden van parochiekoren erg trouw zijn. Trouw aanwezig op de 
repetities en bij de opluistering van de erediensten. Niet alleen het graag zingen,maar ook 
het gevoel van dienstbaarheid spelen hierbij ongetwijfeld een rol. Iets te kunnen bijdragen 
aan het welzijn van de parochie,op leuke,maar ook droevige momenten en de kracht van 
saamhorigheid zullen een bron van voldoening zijn.

Zo een trouw lid hebben we op 8 juni in het zonnetje mogen zetten. Midden in de wekelijkse 
repetitie konden we Tilly verrassen met de zilveren speld van de Gregoriusvereniging. Van 

niets wetende zag zij haar familie stilletjes 
het koor opkomen en ja toen was het meteen 
duidelijk.

Tilly,namens het kerkbestuur willen we je 
hartelijk danken voor je jarenlange trouwe 
inzet als lid van ons parochiekoor. Ook het 
feit dat je als penningmeester van het koor zo 
goed op de centjes past verdient een pluim.
Als extra willen we ook nog opmerken dat 
je nog nooit een repetitie hebt gemist. We 
denken dat je de onderscheiding heel erg 
verdiend hebt!

Namens het kerkbestuur,

Jo Collet

ZIlVEREn GREGoRIussPElD  
VooR TRouW KooRlID  

mEVR.TIllY GoossEn-joncKhEIjm

onDERhouDsPloEG 
aan hET WERK

Zoals in vele parochies hebben wij in 
Kloosterzande ook een erg actieve en vooral 
enthousiaste groep vrijwilligers die kleine 
onderhoudswerkjes verrichten. Zo hebben 
zij afgelopen voorjaar de handen uit de 
mouwen gestoken om een van de toegangen 
tot de begraafplaats van nieuw hekwek te 
voorzien. Toch een serieuze klus.Er moest 
een fundering gegraven worden en de nodige 
bekistingen werden van te voren al in elkaar 
gezet. Veel pas en meetwerk was daarna 
vereist om alles tot een goed eind te brengen. 
Het resultaat mag er zijn. Er staat een fraai 
hekwerk,dat loupezuiver in het lood staat! 
Knap werk ,heren, en het teamwerk was top!

Bedankt voor jullie geweldige inzet en zoals 
iedereen kan zien is het een aanwinst voor 
onze begraafplaats.

Bijgaande foto geeft een indruk van de 
werkzaamheden.

Namens het kerkbestuur,

Jo Collet
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BEnEfIET concERT 

12 junI 2010

In het kader van 150 jaar Parochie H. Gerulphus hebben wij 

genoten van een prachtig concert. Er waren mooie muzikale 

hoogtepunten van Martheu van Bellen en Jaap Kooi, maar ook 

zeker van het JoRo Choir o.l.v. Joop Roctus. De belangstelling 

was groot, en wij kunnen terug zien op een geslaagde avond. 

Dank aan ieder die in wat voor opzicht dan ook heeft meegewerkt 

om deze avond tot een succes  te maken.

Namens de jubileum commissie van de 

H. Gerulphus Parochie Vogelwaarde

IPV oosT ZEEuWs VlaanDEREn
clusTER WEsT Boschkapelle • Hengstdijk • Stoppeldijk

We begonnen met het voorbereiden van 
het vormsel op school. We kregen een 
vormselwerkboek waarin allemaal leerzame 
dingen over de kerk stonden. Zo hebben we 
gepraat over de zeven sacramenten en we 
lazen stukjes uit de bijbel. Pastor Steven de 
Koning kwam bij ons in de klas praten over 
het vormsel en de kerk. 

Een week later gingen we naar de basiliek in 
Hulst. Daar stonden standjes waar we iets 
konden leren over de kerk, het heette ‘Circle 
of Life’. Op een avond gingen we naar 

school en hadden we een spelletjesavond: 
we moesten een soort van spel doen 
met vragen over de kerk. We hadden in 
Vogelwaarde de kennismakingsviering in de 

kerk van Boschkapelle. Daar moesten we ons 
voorstellen en zeggen wat voor bijdrage we 
gingen leveren aan de maatschappij. Dan… 
vrijdag 16 april 2010 was het zover :‘De 
Vormselviering’!!! Deze startte om 19.00 uur 
in de kerk van Kloosterzande. De bisschop 
en de Deken vormden ons. Het was chrisma 
waarmee we werden gevormd. Het was een 
leuke en gezellige avond.

Door: Kristien Strooband, Daphne Erpelinck 
& Samantha Lambert

VoRmsElVIERInG 2010

Op donderdag 20 mei zijn de vrijwilligers 
van onze drie parochies in het zonnetje 
gezet. Tijdens een gezellige avond in Hotel 
van Leuven te Kloosterzande waren ruim 
honderd vrijwilligers aanwezig voor koffie 
met gebak en wat drankjes. Namens het 
bestuur van de Personele Unie Boschkapelle, 
Hengstdijk en Stoppeldijk bedankte 
bestuurslid Wilfried Bral de aanwezigen voor 
het vele werk dat zij belangeloos verrichten 
voor kerk , parochie en begraafplaats. 

Natuurlijks was er een speciaal woord van 
dank voor de kerkverfwerkploeg: zij hebben 
het hele interieur van de kerk te Stoppeldijk 
opnieuw geschilderd.
En dan volgt het optreden van Zuinige 
Marie die op een zeer humoristische wijze 
laat zien hoe je zuinig om kunt gaan met 
kleding en gebruiksvoorwerpen. Zij betrekt 
de zaal goed bij haar optreden en ieder ziet 
wel iets herkenbaars uit Oma’s tijd. Elk 
kledingstuk krijgt een tweede leven en je 

ziet de mensen in de zaal denken: dat ga 
ik ook eens proberen. Aan het slot van het 
optreden blijkt Zuinige Marie helemaal niet 
oud en stijf. Ze trekt haar balletjurk aan en 
is nu Lenige Marie. Ze danst de Can-Can en 
eindigt met een heuse spagaat zoals we die 
kennen van Kim Clijsters.
Het feestcomité heeft een goede keuze 
gemaakt. Moe van het lachen gaan de 
vrijwilligers huiswaarts, gesterkt voor een 
nieuwe periodehand- en spandiensten.

VRIjWIllIGERsaVonD



Kerkkoerier - 15

SB26162

SB26090

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: clmmeijs@zeelandnet.nl

uitvaartcentrum Hughersluys 22, Terneuzen
mortuarium Westsingel 3a, Axel

SB26164

Wat je ook zoekt, je vindt het bij Morres Wonen. 25.000 m2 

inspiratie om plezierig te wonen. Zeven dagen per week open. 

Meer weten? Kijk op morres.com.

Ieder zijn woonplezier

Hulst (Zeeuws Vlaanderen) . Industrieterrein Tol-Morres . Industrieweg 2
4561 GH Hulst . Tel.: 0114 - 388 388 . Mail: info@morres.nl 
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je vindt het bij 
Morres Wonen. 
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wonen. Zeven 
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Amerikaweg 5
4561 PB Hulst

Tel. 0114-370137
Fax 0114-370138

SB26166

SB26167

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

Vloerbedekking - Vinyl - Laminaat 
Zonwering - Vouw/paneelgordijnen

Vitrages
Senior ledikanten en bankstellen

Voor persoonlijk advies gaat u naar:
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IPV oosT ZEEuWs VlaanDEREn
clusTER ZuID Heikant • Koewacht • St. Jansteen

Vrijwilligers zijn het cement van de 
samenleving. Suzan Hense en Marie-Louise 
Calle moesten even nadenken voor ze het 
eens waren met deze stelling. En zij kunnen 
het weten. Beiden vervullen veel taken in de 
gemeenschap van St. Jansteen. Voor sommige 
taken zijn ze gevraagd, voor andere hebben 
ze zelf gekozen. Suzan is regelmatig koster, 
maakt de kerk mee schoon, zingt in het 
parochiekoor, schenkt koffie op de voetbal 
en wast voor deze club; ze maakte heel lang 
de kantine schoon en draaide bardiensten; 
zij is collectant voor de Nierstichting en het 
Astmafonds; en thuis is ze mantelzorger. 
Marie-Louise is parochie-contactpersoon, 
maakt de kerk mee schoon en zingt in het 
parochiekoor; ze collecteert voor het Rode 
Kruis en organiseert de plaatselijke collecte 
voor het Astmafonds; ze is vrijwilligster voor 
de Zonnebloem en was lang vrijwilligster 
voor asielzoekers.
Niemand die er ooit aan denkt om de dames 
een bloemetje te geven of er een lintje voor 
aan te vragen; beiden hebben deze wel dik 
verdiend. 

Zorgen voor de ander, een steentje bijdragen 
aan de gemeenschap krijg je van thuis mee. 
Bij beiden waren de ouders betrokken bij de 
gemeenschap. Daarnaast deed Suzan heel 
vroeg ervaring op door als kind in het 
huishouden mee te werken als mantelzorger. 
Zorg voor de samenleving en iets doen voor 
een ander is een persoonlijke taak. Het 
is wat moeilijker om uit te leggen, maar 
beiden beschouwen hun werken ook als 
een persoonlijk getuigen van hun geloof. 
Ja zeggen is meer dan eens hun eerste 
antwoord; ze staan vaak direct klaar als er 
een vraag op hen afkomt. Het werk moet 
toch door iemand gedaan worden, en als je 
nog gezond bent en de mogelijkheden hebt 
doe je dat gewoon. 
Thuis wordt belangstelling getoond in het 
werk en alle ruimte gegeven om de taken te 
volbrengen, ook al spreken sommige taken 

meer aan dan andere. Familie en bekenden 
houden rekening met de gekende werktijden 
en komen als het gelegen komt. Door een 
combinatie van afspraken en onverwachte 
zaken - een uitvaart bijvoorbeeld - kan het 
dagschema verstoord worden. Dan is het 
zaak om goede keuzen te maken. Soms 
is het wel wat veel op een korte tijd. Als 
alles goed is gegaan cijfer je dat werk weg 
en maak je gewoon weer ruimte voor iets 
anders. Voor de meeste taken hoef je niet 
echt te leren; de ervaring van de groep 
en de praktijk zelf is de beste leermeester. 
Lang vrijwilligerswerk doen kan alleen als 
je er persoonlijk plezier aan beleeft en er 
helemaal achter staat. Vrijwilliger zijn brengt 
verantwoordelijkheden mee. Ook al kan 
niemand je verplichten, afspraak is afspraak 
en je moet er wel wezen. Tijdig afmelden 
en voor een vervanger zorgen hoort erbij. 
Grotere taken zijn goed te doen als er 
voldoende vrijwilligers zijn. In St. Jansteen 
valt dat mee. Groepen werken langere tijd in 
bijna dezelfde samenstelling. Dat is gezellig 
en goed voor de kwaliteit. Samenwerken 
bevordert goede en leuke onderlinge 
contacten. Persoonlijke momenten worden 
eerder met elkaar gedeeld. Men komt ook 
voor elkaar op. De gemiddelde leeftijd in 
de werkgroepen is echter aan de hoge kant. 
Sommige ouderen zouden met liefde plaats 
maken om jongeren een kans geven. 
Een schone kantine en een schone kerk zijn 
visitekaartjes. Met de grootste zorg wordt 

schoongemaakt. Soms stuit het tegen de 
borst als mensen her en der afval laten liggen 
of neersmijten en hardop zeggen dat ‘ze’ 
dat maar moeten opruimen: ‘ze’ worden er 
toch voor betaald! Niet dus. Dat zijn de 
ondankbare momenten.

Zingen is dubbel bidden. Dat wordt vertaald 
met: zingen in een uitvaart roept altijd 
wat extra’s op. Doen we het goed voor de 
nabestaanden en gaat er van het zingen 
iets van troost uit? Marialiederen roepen 
herkenbare emoties op. Ze worden met veel 
gevoel gezongen. Tenslotte zijn bijna alle 
vrouwen in het koor ook moeder. Beide 
dames hebben een goed gevoel over ‘hun’ 
koor. Door omstandigheden was er een 
tijdje geen dameskoor in de parochie. Onder 
leiding van een professionele dirigente 
is men opnieuw begonnen. Tussen koor 
en dirigente klikt het goed. Het is een 
kerkkoor en dus wordt alles van meet af 
aan serieus aangepakt. Goede lessen worden 
voorafgegaan door een moment van 
inzingen. De dirigente - veel jonger dan de 
meesten van het koor - is er in geslaagd het 
plezier in het zingen terug te brengen. Witte 
Donderdag was de vuurdoop, en dat nog 
wel in een regionale viering. Pange Lingua 
is weken lang geoefend, op de repetities 
én thuis achter de computer. De melodie 
ging wel. De uitspraak van het Latijn was 
een ander verhaal. Op de dag zelf mocht 
het resultaat er zijn, alles klonk zoals het 
moest. Zelfs ingewijden vonden het goed. 
Proficiat voor het koor. Twee maanden later 
zijn de dames nog trots op hun prestatie. St. 
Jansteen heeft weer een eigen dameskoor. 
Daar is de parochie blij mee. 

Suzan en Marie-Louise, 
namens de hele gemeenschap: bedankt voor 
jullie inzet, ga nog lang en met veel vreugde 
door.

Omer Calle. 

suZan En maRIE-louIsE - VRIjWIllIGERs mET haRT En ZIEl

Na 25 jaar werd op 4 mei door de groep vrijwilligers(ters) van de kerk 
afscheid genomen van mevrouw José Rottier-de Schepper. Zij is een 
vrouw die altijd klaar stond om te helpen en in te vallen als het nodig 
was. Ze werd gewaardeerd bij de vrijwilligsters en kreeg van haar eigen 
groepje een bos bloemen en een doos zeebanket, als dank voor de 
gezellige samenwerking. 

José trakteerde bij haar afscheid op koffiekoeken en beloofde nog een 
keer bij te springen als het nodig is. José, bedankt en geniet nog vele 
jaren. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in januari 2011 zal door het 
Kerkbestuur officieel afscheid worden genomen van mevr. José Rottier-
de Schepper.

afschEID VRIjWIllIGsTER
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maRIaBEDEVaaRT 
naaR oosTaKKER

Op 30 mei j.l. organiseerde de 
Koewachtse Vrouwen Vereniging voor 
de eerste keer een fiets-bedevaart naar 
Oostakker-Lourdes. Om 09.45 uur staan 
een 20-tal deelnemers paraat op het 
Kerkplein. Ook de volgwagen, met het 
logo van de vereniging, is aanwezig. Deze 
auto zal dienst doen als bezemwagen, 
bevoorradingswagen en als taxi: de twee 
oudste leden van de vereniging gaan met 
de auto mee. Het is miezerig weer en 
unaniem besluit men om uit voorzorg 
toch maar de regenkleding aan te trekken. 
Om klokslag 10.00 uur vertrekken we. 
Via Eksaarde (korte tussenstop) komen 
we om 12.15 uur aan, waarbij we gelukkig 
alleen de laatste paar kilometers wat lichte 
regen hebben gehad. In ’t Boerenhof staat 
een koffietafel klaar en mogen we onze 
regenkleding drogen. Na het eten gaat 
ieder naar de grot om een kaarsje aan te 
steken voor zijn/haar intenties. Om 14.00 
uur zijn we in de basiliek, waar pater 
Reurs voorgaat in de Eucharistieviering. 
De gezangen worden verzorgd door een 
gelegenheidskoor bestaande uit leden 
van het Sint-Ceciliakoor die aan deze 
bedevaart deelnemen. Zij worden op het 
orgel begeleid door pater van Acker.

Na afloop is er nog gelegenheid om iets te 
drinken in ’t Boerenhof. Om 16.00 uur 
vertrekken we vanuit Oostakker-Lourdes. 
De zon is er wel en ook de wind blijkt 
flink te zijn aangewakkerd, maar gelukkig 
hebben we het grootste deel van de route 
mee-wind. Om 18.15 uur arriveren we 
weer in Koewacht. Het is een prachtige 
dag geweest die zeker voor herhaling 
vatbaar is. Dank aan de Koewachtse 
Vrouwen Vereniging voor de perfecte 
organisatie. Dank ook aan pater Reurs en 
pater van Acker voor hun medewerking 
aan deze dag; mede daardoor is het een 
echte bedevaart geworden.

Op vrijdag 14 mei, daags 
na Hemelvaart, was het 
weer zo ver: de dag van de 
vrijwillig(ers)(sters) van de kerk 
van Koewacht. Om 8.00 uur 
vertrekt de bus al, via België, 
richting Kempen, met als eerste 
bestemming de Kaasboerin 
in Postel. Tijdens de koffie 
met gebak voegde onze gids, 
Mia Daems, zich bij ons. Zij 
nam ons vervolgens mee door 
de Hollandse en Belgische 
Kempen met diverse bezienswaardigheden. 
Tijdens de tocht door de Acht Zaligheden 
werd ook nog wat verteld over de geschiedenis 
en zo belandden we bij de boerderij van de 
Fam. Franken (500 ha), waarvan 250 ha in 
de Kempen. Het was indrukwekkend om te 
zien hoe daar gewerkt wordt met zeer groot 
materiaal en weinig personeel. Na dit bezoek 
maakten we een tocht door het Bladelbos 
en het Vennebos. Ook hier wederom mooie 
verhalen, zoals dat van drie cirkels. Zo 
verliep onze voormiddag veel te snel en 
reden we via het Eerselse stille bos terug naar 
de Kaasboerin voor de lunch.
Na de lunch, die iedereen goed had 
gesmaakt, vertrokken we richting Oirschot 
en Oisterwijk. Via Eersel met zijn 
keuterhuisjes, voorzien van een levensboom 
in het bovenraam in de voordeur, en de 
markt met het standbeeld van ‘manneke 
content’, reden we door Vessel en langs 

de andere dorpen aan de Beerseloop naar 
Moergestel. Bij de Fam. Reijnink bezochten 
we de palingkwekerij. 
Na de ontvangst en de koffie kregen we 
uitleg over het bedrijf: hoe de paling wordt 
gekweekt van aal (een lucifer groot) tot 
paling van 150 gram. We konden zien hoe 
de paling wordt voorzien van zuurstof en 
automatisch wordt gevoerd. Ook het roken 
van de paling was interessant om te zien. 
Vervolgens werd nog een bezoek aan het 
Trappistenklooster gebracht waar we ook 
nog konden genieten van een lekkere La 
Trappe. Via Reusel en Hilvarenbeek kwamen 
we tenslotte weer bij de Kaasboerin voor het 
diner en volgde de weg naar huis.
Het was een heerlijk en gezellige dag die te 
vlug voorbij was: onvergetelijk!

Kerkbestuur bedankt: wij blijven aan jullie 
denken.  (Jo de Theije)

uITsTaPjE VRIjWIllIG(ERs)(sTERs)  
KERK KoEWachT

EERsTE h. communIE
Eindelijk was er dan deze 
grote dag voor tien kinderen 
uit Koewacht. Na weken van 
voorbereiding, en dit met veel 
enthousiasme, was toegeleefd 
naar de Eerste H. Communie. 
Vol belangstelling hoe de kerk 
was versierd, hoe iedereen er 
uit zag en in afwachting van 
pater Reurs en pastor Chantal 
v.d. Walle. Hun doopkaarsen 
waren mooi opgemaakt met 
bloemetjes. Onder gezang 
van het kinderkoor werden 
ze door de pastor opgehaald 
met hun brandende kaarsen. 
Voorzichtig lopend, want ze 
vonden het toch wel een beetje 

eng.  Daarna begint de dienst. Vol aandacht doen de communicantjes hier aan mee. De een 
ging voorlezen en anderen hielpen bij het klaarmaken van de tafel. Voor ze voor de eerste 
keer de communie krijgen, doen zij nog een gedichtje samen. Na de dienst met zijn allen op 
de foto, een roos bij Maria zetten en een cadeautje. Ook de begeleiders krijgen een cadeau 
aangeboden door de ouders. Een heel mooi boekje met foto’s van de kennismakingsviering 
en het bezichtigen van de kerk. Daarna gezamenlijk naar buiten, maar er was pech: het 
regende. Daarom de felicitaties achter in de kerk.

Wij hopen dat iedereen een gezellige dag heeft gehad.
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IPV oosT ZEEuWs VlaanDEREn
clusTER mIDDEn Hulst

Wist u:
- dat er een werkgroep vrijwilligersbeleid 

actief is in de parochie Hulst?
- dat deze werkgroep bestaat uit een 5-tal 

mensen, te weten: de dames Vera Calluy- 
Meert, Anja Vermast, Ria Everaert, Nelly 
Janssen-de Kooning en de heer Jo Otjes. 

- dat deze groep zich heeft ingezet voor 
de totstandkoming van een beleids- en 
waarderingsplan plan voor vrijwillig(st)ers 
in de parochie Hulst.

- dat op 12 juli 2010 aan vrijwilligers en 
andere belangstellenden ‘het beleids- en 
waarderingplan voor vrijwilligers’, alsook 
‘het parochiemodel voor de toekomst’ is 
gepresenteerd.

- dat u via de website kennis kunt nemen 
van het beleids- en waarderingsplan voor 
vrijwillig(st)ers en het parochiemodel voor 
de toekomst (zie: ipv-ozvl.nl/hulst).

- dat het parochiebestuur en de werkgroep 
vrijwilligersbeleid uw reacties belangrijk 
vindt. 

- dat u met uw vragen, opmerkingen en/of 
suggesties de invulling van de plaatselijke 
kerkgemeenschap kunt beïnvloeden en zo 
kunt bijdragen aan het samen kerk-zijn. 

 
Wist u:
- dat in april 2010 is gestart met een gastvrij 

onthaal op de pastorie in de Steenstraat te 
Hulst? 

- dat u iedere donderdagmorgen tussen 
10.00 uur en 11.30 uur welkom bent. 

- dat u onder het genot van een kopje 
koffie, de gelegenheid wordt geboden 
voor een ontmoeting met andere mensen 
parochianen en bestuursleden. Zij komen 
graag met u in gesprek.

- dat u aan kunt schuiven voor een gezellig 
babbeltje maar ook voor het maken van 
afspraken, het stellen van vragen of het 

 regelen van misintenties, kortom u bent 
altijd welkom!

 
Wist u:
- dat er meer dan 300 vrijwilligers werkzaam 

zijn in de parochie? En wist u dat er ook 
voortdurend nieuwe vrijwilligers nodig 
zijn in de parochie?

- dat ook u welkom bent en nodig bent! 
Meld u aan als vrijwilliger en laat ons 
weten wat uw mogelijkheden zijn en waar 
uw belangstelling eventueel naar uitgaat.

- dat u zich via het parochiesecretariaat 
(Steenstraat 22 /Hulst) mondeling aan 
kunt melden als vrijwillig(st)er voor 
de parochie, op de voormiddagen van 
maandag t/m donderdag tussen 09.30 
uur en 11.30 uur. Of: telefonisch 0114-
312130 of per e-mail pastoriehulst@
zeelandnet.nl.

 
Wist u:
dat het team van vrijwillige kosters van de 
parochie Hulst op zoek is naar aanvulling?
-  dat het een dankbare taak is om als 

koster zorg te dragen voor een goede 
voorbereiding en goed verloop van de 
erediensten in de Basiliek van Hulst.

- dat als u interesse hebt om het kostersteam 
te komen versterken, de huidige kosters u 
graag zullen verwelkomen en inwerken. 
Meld u aan!

 
Wist u:
dat u zich voor vragen en/of nadere informatie 
rond vrijwilligerswerk ook kunt wenden tot 
de contactpersoon voor vrijwilligerswerk in 
de parochie Hulst:
 
Nelly Janssen-de Kooning 
W. Barentszlaan 8, 4562 AG Hulst 
(tel. 0114-720350) 
mail: janssen.kooning@zeelandnet.nl

nIEuWE InfoRmaTIE-
PanElEn In  

BasIlIEK hulsT
Tijdens een feestelijke bijeenkomst in 
de basiliek zijn met belangstellenden 
van het pastoraal team, kerkbesturen 
Oost-ZVl, kosters en sleuteldragers en 
toezichthouders basiliek, stadsgidsen, 
VVV en bezoekersmanagement Hulst 
en het museum De vier ambachten 
Hulst de 12 nieuwe informatiepanelen 
gepresenteerd. De teksten en foto’s zijn 
gemaakt door Pater W.Brand, archivaris 
van het bisdom Breda, Dhr.A.Prinsen, 
archivaris van de Gemeente Hulst en 
Dhr.H. van der Zijden, Beheer Basiliek. 
Anneriek van Heugten ,schrijfster van 
kinderboeken, heeft de redactie en 
correctie van de teksten verzorgd.

Het parochiebestuur heeft gekozen voor 6 
thema’s (2 panelen per thema). Per thema 
geeft het ene paneel veel beeldmateriaal te 
zien voor een snel overzicht en het andere 
paneel de verdiepende informatie.
Een katholieke kerk.
Inrichting
Restauratie
Grafzerken
Glas in Lood ramen.
Erkenning

31 mei is een dag,
die u niet vergeten mag,
vanaf het jaar 2010,
zijn de nieuwe panelen te zien,
kerkgangers en toeristen,
zien wat ze nog niet wisten,
het parochiebestuur zegt dank,
aan de vrijwilligers en de Rabobank

Jan Rubbens
Vice-voorzitter Parochie H.Willibrordus

maRIaKaPEl ’T ZanD (KoEWachT)
Tijdens de Tweede Wereldoorlog beloofde het echtpaar H. Suy-
Swartelé uit de Zandstraat aan Onze-Lieve-Vrouw om ter harer eer 
een kapelletje op te richten op ’t Zand als Koewacht gespaard zou 
blijven van oorlogsgeweld. Zij hebben hun belofte gehouden en 
sedertdien staat op ‘t Zand, een veldkapel, gewijd aan Maria. De kapel 
werd aanvankelijk onderhouden door de familie Suy, later, en tot op 
heden, door vrijwilliger Joos de Meester. De gemeente Terneuzen 
heeft er, na de aanleg van het fietspad naar de Bonte Koe, een tweetal 
banken geplaatst en een ligusterhaag geplant. Regelmatig treffen we 
fietsers en wandelaars bij het kapelletje voor een gebedsstop. Sedert 
1996 komt het Seniorenkoor er in de meimaand (Mariamaand bij 
uitstek) wekelijks bijeen voor het bidden van het rozenhoedje. Ook 
niet-koorleden sluiten zich daar graag bij aan. De gebedsstonde wordt 
dan steevast afgesloten met het zingen van een Marialied. Gelet op de 
groeiende belangstelling, blijkt deze traditie in een behoefte te voorzien.
Piet Th. Apers, koorleider Seniorenkoor Koewacht

Een katholieke kerk
Hoofdaltaar

werk van de Gentse
beeldhouwer

Charles Verwilghen
uit 1896.

 

Biechtstoel
Charles Verwilghen
1893-1896.

Kelk
18e eeuw, vervaardigd in Frankrijk.

Pateen
met twee handvatten uit 1960, een kleine 

platte schaal van edelmetaal, waarop tijdens 
de viering van de eucharistie de hostie voor 

de priester ligt.

Communiebank 
(1893-1894) van de hand van 
beeldhouwer Petrus Pauwels uit Gent. 

Godslamp 
voor het hoofdaltaar 

19e eeuw.

Monstrans
een vaak fraai bewerkt liturgisch voorwerp, waarin de

geconsacreerde H. Hostie achter glas zichtbaar ter verering en 
aanbidding kan worden getoond. Antwerpen 1640.

Doopvont
vervaardigd door de firma

Billaux-Grossé uit Brussel in 1899.

Ciborie
een van een deksel voorziene vergulde of gouden 

beker of kelk, waarin de HH. Hosties worden 
bewaard die tijdens de communie aan de 

gelovigen worden uitgereikt.
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Donderdag 25 maart 2010 werd Mevrouw 
Margriet Hermans in het bijzijn van 
familie, vrienden en bekenden letterlijk en 
figuurlijk in het zonnetje gezet. Onder valse 
voorwendselen was zij meegelokt naar de 
kapel van “De Blaauwe Hoeve”, alwaar zij 
totaal verrast*, door een grote groep mensen 
met applaus werd verwelkomd. (*tot haar 
grote verwondering zat zelfs haar man Achiel 
in het complot!). Verwonderd, heel even 
sprakeloos, maar duidelijk ook blij verrast 
hoorde Margriet de lovende woorden van 
Burgemeester Jan Frans Mulder aan: “Het 
heeft Hare Majesteit de Koningin behaagd, 
u vanwege uw vele verdiensten te benoemen 
tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.” 

“margriet hermans uit hulst ideale 
vrijwilliger” (zo kopte de krant 26 maart 
2010). 
Wie kent haar niet, deze alom actieve en 
gewaardeerde Margriet! Een vrouw met het 
hart op de goede plaats, altijd bereid om 
de helpende hand toe te steken. Een super 
actieve duizendpoot die zich al heel veel 
jaren met hart en ziel als vrijwilligster inzet 
voor de mensen en de wereld om haar heen. 
Haar inzet voor “De Zonnebloem afdeling 
Hulst” is van grote betekenis geweest 
voor ouderen, zieken en gehandicapten 
uit Hulst e.o. Mede dankzij haar inzet 
mochten en mogen velen genieten van een 
onbezorgde vakantieweek en velerlei andere 
Zonnebloem-activiteiten. Margriet was als 
steunpilaar van “De Zonnebloem afdeling 
Hulst” vele jaren de hartverwarmende zon in 
het leven van zorgafhankelijke medemensen. 
Terecht werd Margriet door Paul Coolsen, 
die het bestuurlijke stokje inmiddels van 
haar heeft overgenomen, in de bloemetjes 
gezet.

“margriet hermans uit hulst ideale 
vrijwilliger” 
Kees van Geloof dankte op zijn beurt Margriet 
voor haar verdiensten voor Curamus. 
Begin 1998 is Margriet officieel gestart 
als vrijwilligster bij de Stichting Curamus. 
Ook in de jaren daaraan voorafgaande 
droeg zij al rijkelijk haar steentje bij aan 
diverse werkzaamheden rond de kapel van 
“De Blaauwe Hoeve.” (“De mooiste kapel 
van de Benelux”, aldus deze spreker!) Haar 
uiteenlopende taken zijn door de jaren heen 
alleen maar toegenomen. Zo is zij lid van 
werkgroepen gebedsdienst en avondwake, 
koster, acoliet en lector, Een vrijwilligster 

waar je altijd op kunt rekenen, aldus diaken 
Kees van Geloof die zijn woorden eveneens 
met bloemen en kussen bezegelde.  

“margriet hermans uit hulst ideale 
vrijwilliger” 
Ook het parochiebestuur van de parochie van 
de H. Willibrordus te Hulst is heel veel dank 
verschuldigd aan deze ideale vrijwilligster. 
Margriet is ook in de Basiliek (“De mooiste 
kerk van Nederland”, aldus de vakjury van 
de NCRV!) koster, acoliet bij uitvaarten en 
als leek gaat zij ook regelmatig in diensten 
voor. Margriet, is bijzonder actief en vervult 
al haar taken respectvol en punctueel; 
de parochie Hulst, het pastoresteam en 
het parochiebestuur prijzen zich dan ook 
gelukkig met een vrijwilliger als Margriet, 
aldus pastor Joop Reurs. 

het laatste woord is aan margriet:
Heel even sprakeloos…blij, verrast en 
dankbaar, aldus Margriet. Haar dank gaat 
uit naar velen maar in het bijzonder naar 
haar man die haar altijd gesteund heeft in 
haar drive om te doen wat ze doet, daar zijn 
waar ze nodig was en is.

“margriet hermans uit hulst ideale 
vrijwilliger” 
Onder het genot van een hapje en een 
sapje wordt de bijeenkomst besloten met 
felicitaties, bloemen en kussen voor ‘de 
ideale vrijwilligster uit Hulst’, mevrouw 
Margriet Hermans, Lid in de Orde van 
Oranje Nassau. 

Parochiebestuur v. d. H. Willibrordus
Nelly Janssen – de Kooning, 
Vrijwilligersbeleid

GouD VooR 
mEVRouW mEIjs

1 april 1960 – 1 april 2010
Mevrouw Annie Meijs, 50 jaar 
vrijwilligster! Een vrijwilligster met een 
gouden randje, een vrijwilligster met een 
gouden hart, een gouden vrijwilligster! 
1 april 1960 werd de heer Camiel Meijs 
koster van de Basiliek van Hulst en vanaf 
het prille begin werd hij daarbij terzijde 
gestaan door zijn vrouw Annie. Samen 
hebben zij vele jaren de kosterstaken 
voor de Basiliek van Hulst met verve 
vervuld. Het was hen beiden een eer om 
zorg te dragen voor het onderhoud en de 
schoonheid van de Basiliek. Intensieve 
zorg voor het reilen en zeilen in en rond 
het Godshuis, zowel bij de dagelijkse 
vieringen als op hoogtijdagen, was bij hen 
beiden jarenlang in goede handen. Als 
duo waren zij de steun en toeverlaat van 
pastores en parochianen, een vraagbaak 
voor velen, altijd bereid om te helpen, 
kortom: een ideaal kostersechtpaar. Met 
de pensionering van Camiel kwam er een 
einde aan het samenwerkingsverband als 
kostersechtpaar, maar niet aan de inzet 
van Annie als vrijwilligster v.d. parochie 
van de H. Willibrordus te Hulst. Met 
kennis van zaken, maar vooral ook met 
liefde voor de parochie, bleef  Annie 
haar vrijwilligerswerk voortzetten, nu niet 
meer als ‘de rechterhand van Camiel’ 
maar als mevrouw Annie Meijs die ‘met 
linker en rechter handen en voeten’ 
haar steentje bijdraagt aan het samen 
kerk-zijn in Hulst. 1 april 1960 werd 
mevrouw Annie Meijs ‘de vrouw van 
de koster van de Basiliek’, een functie 
zonder arbeidscontract maar wel met een 
veel omvattende taak, een vrijwilligster 
ten top. Mevrouw Annie Meijs, heeft 
zich altijd op grootse wijze van haar 
taak gekweten en het parochiebestuur 
van de H. Willibrordus te Hulst is haar 
hiervoor bijzonder dankbaar. Tijdens een 
informele ontmoeting op donderdag 8 
april 2010 werd mevrouw Annie Meijs 
vanwege haar gouden jubileum door het 
parochiebestuur in de bloemetjes gezet en 
alle lof toegezwaaid voor haar jarenlange 
inzet, plichtsbetrachting en prettige 
samenwerking. Mevrouw Annie Meijs is 
door haar spontaniteit en hartelijkheid 
als vrijwilligster gekend en geliefd 
door velen. Mevrouw Annie Meijs, het 
parochiebestuur hoopt nog vele jaren 
in goede samenwerking op je te mogen 
rekenen. Heel, heel veel dank!!!

Het parochiebestuur v.d. H. Willibrordus 
Hulst 
Nelly Janssen – de Kooning
(vrijwilligersbeleid) 

maRGRIET hERmans lID In DE oRDE Van 
oRanjE nassau D.D. 25-03-2010

Foto Hans van der Zijden



Waarschijnlijk is het u niet ontgaan dat de Stichting Kerk en 
Vluchteling, een oecumenisch samenwerkingsverband dat zich 
inzet voor de hulp aan en de voorlichting over vluchtelingen, op 
zondag 2 mei de Bisschop Ernstprijs heeft mogen ontvangen. 
Hieruit blijkt de waardering voor het werk dat gedaan wordt 
door de verschillende taakgroepen die verbonden zijn aan Kerk 
en Vluchteling. Waardering ook in de vorm van giften die worden 
overgemaakt teneinde het werk te ondersteunen. We zijn u daar 
zeer dankbaar voor. Graag willen we u vragen om uw eventuele 
gift te voorzien van uw naam en adres zodat wij in de gelegenheid 

zijn u daarvoor te bedanken. Voorgekomen is dat we, door gebrek 
aan gegevens, daartoe niet in staat waren. Onze excuses daarvoor.
In de hoop u binnen en buiten onze stichting te ontmoeten 
verblijven wij met vriendelijke groet,

Stichting Kerk en Vluchteling.
P/a Baljuwlaan 19
4541 EE Sluiskil.
Rek.nr.: 1140.26.173.

Op 2 mei 2010 is deze prijs toegekend aan 
de Stichting Kerk en Vluchteling Zeeuwsch-
Vlaanderen in de Emmauskerk in Terneuzen. 
De prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt en 
heeft als doel een activiteit op het terrein van 
Kerk en samenleving, uitgevoerd door een 
parochiële, regionale of dekenale werkgroep 
ten voorbeeld te stellen aan andere groepen 
en parochies/gemeenten. De prijs bestaat uit 
een kunstwerk en een oorkonde.

Voorgangers in deze dienst waren Bisschop 
Ernst en pastoor Niek van Waterschoot. Als 
opening zongen we het lied: “Christus, die 
verrezen is”, gevolgd door een woord van 
welkom.

De lezingen waren achtereenvolgens uit 
Handelingen 14: 21-27 en Joh.13: 34.

Bisschop Ernst legde er vooral de nadruk 
op dat Jezus ons oproept tot een bepaalde 
levensstijl, die ondermeer inhoudt:
- mensen helpen om hun armoede te boven 

te komen
- samen delen
- wij allen en in het bijzonder de diakenen 

zijn geroepen om te luisteren en om te 
zien naar onze medemensen. Huidskleur, 
nationaliteit, cultuur en religie mogen 
geen belemmering zijn

We vierden met elkaar de Eucharistie.

Aan het slot van deze dienst mocht ds. Derk 
Blom (voorzitter van de Stichting Kerk en 
Vluchteling) de prijs in ontvangst nemen uit 
handen van bisschop Ernst zelf.
Ds. Blom bedankte voor de mooie prijs die 
een prachtige erkenning is voor het werk dat 

de stichting al vele jaren doet met behulp van 
veel vrijwilligers uit verschillende kerken/
groeperingen en voor hen die dit werk 
financieel ondersteunen. Deze prijs is voor 
hen een aanmoediging om door te gaan. Een 
erkenning is het ook voor de vluchtelingen 

die met groot doorzettingsvermogen blijven 
vechten voor een betere toekomst.
Wel merkte ds. Blom op dat vluchtelingen 
als een probleem worden ervaren en de 
maatschappij onvoldoende in staat is om 
met hen om te gaan. Ondanks het “generaal 
pardon” zijn er nog honderden vluchtelingen 
in ons land die tussen wal en schip vallen. Zo 
leven honderden mensen vogelvrij op straat. 
Waar moeten deze mensen heen? De regels 
zijn verscherpt. De procedures verkort. De 
burgerlijke gemeenten mogen niet meer 
voor noodopvang zorgen. De stichting K en 
Vl. gaat met andere organisaties in gesprek 
met politici om het lot van de vluchteling te 
verbeteren. Zij zoekt wegen om ontmoetingen 
tot stand te brengen om zo samen, nieuwe 
Nederlanders en Nederlanders, aan de 
samenleving van de toekomst te bouwen. 
U allen bent uitgenodigd aan het werk van 
onze stichting bij te dragen. We weten ons 
aangespoord door het Bijbelwoord van Jezus 
uit Matth.25: 34 – 40.
Ds. Blom sluit af met enkele woorden uit 
een lied van Huub Oosterhuis:
 “Dat een nieuwe wereld komen zal, waar 

brood en water genoeg stroomt voor allen.
 Daar bouwen wij veilige buurten wonend 

dooreen in wijken van vrede in de schaduw
 van bomen “.
Moge het zo zijn.

VERslaG Van DE uITREIKInG BIsschoP ERnsTPRIjs 2009
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