
In 2010 is het vijfhonderd jaar geleden dat Cornelius Jansenius van Hulst (1510-
1576) werd geboren. De Oudheidkundige Kring ‘De Vier Ambachten’ wil bij deze 
gelegenheid met dit boek eer betonen aan een van de grootste en invloedrijkste Hul-
stenaren uit het verleden.

In zijn functies als hoogleraar theologie te Leuven en eerste bisschop van Gent was 
deze Jansenius een medespeler in de strijd tussen reformatie en contrareformatie en 
daardoor in de geschiedenis van de Nederlanden van de zestiende eeuw. Hij was 
niet alleen een tijdgenoot maar ook een bekende van hoofdfiguren in deze periode 
van onze geschiedenis zoals Filips II, Margaretha van Parma, Willem van Oranje en 
Alva. Door zijn geschriften als Bijbelgeleerde en bisschop bleef hij lang na zijn dood 
bekend in de wereld van theologen en pastores. 

De auteurs Wil Brand, Johan Decavele, Jan de Kort, Jan Lockefeer, Antoine Prinsen 
en Honoré Rottier beschrijven in zes artikelen de tijdsomstandigheden en het leven 
en werk van Cornelius Jansenius.

C
ornelius Jansenius van H

ulst (1510-1576)

Theoloog en Pastor
Bisschop van Gent

Cornelius Jansenius van Hulst
1510-1576

In 2010 is het vijfhonderd jaar geleden dat Cornelius Jansenius van Hulst (1510-
1576) werd geboren. De Oudheidkundige Kring ‘De Vier Ambachten’ wil bij deze 
gelegenheid met dit boek eer betonen aan een van de grootste en invloedrijkste Hul-
stenaren uit het verleden.

In zijn functies als hoogleraar theologie te Leuven en eerste bisschop van Gent was 
deze Jansenius een medespeler in de strijd tussen reformatie en contrareformatie en 
daardoor in de geschiedenis van de Nederlanden van de zestiende eeuw. Hij was 
niet alleen een tijdgenoot maar ook een bekende van hoofdfiguren in deze periode 
van onze geschiedenis zoals Filips II, Margaretha van Parma, Willem van Oranje en 
Alva. Door zijn geschriften als Bijbelgeleerde en bisschop bleef hij lang na zijn dood 
bekend in de wereld van theologen en pastores. 

De auteurs Wil Brand, Johan Decavele, Jan de Kort, Jan Lockefeer, Antoine Prinsen 
en Honoré Rottier beschrijven in zes artikelen de tijdsomstandigheden en het leven 
en werk van Cornelius Jansenius.

C
ornelius Jansenius van H

ulst (1510-1576)

Theoloog en Pastor
Bisschop van Gent

Cornelius Jansenius van Hulst
1510-1576

In 2010 is het vijfhonderd jaar geleden dat Cornelius Jansenius van Hulst (1510-
1576) werd geboren. De Oudheidkundige Kring ‘De Vier Ambachten’ wil bij deze 
gelegenheid met dit boek eer betonen aan een van de grootste en invloedrijkste Hul-
stenaren uit het verleden.

In zijn functies als hoogleraar theologie te Leuven en eerste bisschop van Gent was 
deze Jansenius een medespeler in de strijd tussen reformatie en contrareformatie en 
daardoor in de geschiedenis van de Nederlanden van de zestiende eeuw. Hij was 
niet alleen een tijdgenoot maar ook een bekende van hoofdfiguren in deze periode 
van onze geschiedenis zoals Filips II, Margaretha van Parma, Willem van Oranje en 
Alva. Door zijn geschriften als Bijbelgeleerde en bisschop bleef hij lang na zijn dood 
bekend in de wereld van theologen en pastores. 

De auteurs Wil Brand, Johan Decavele, Jan de Kort, Jan Lockefeer, Antoine Prinsen 
en Honoré Rottier beschrijven in zes artikelen de tijdsomstandigheden en het leven 
en werk van Cornelius Jansenius.

C
ornelius Jansenius van H

ulst (1510-1576)

Theoloog en Pastor
Bisschop van Gent

Cornelius Jansenius van Hulst
1510-1576

Kerkkoerier
8e jaargang
nr. 4 
najaar 2010

Periodiek van de Interparochiële Vereniging van de  
13 samenwerkende rK parochies in Oost Zeeuws-Vlaanderen

Komen en gaan Pater Paulus
Pastor Steven de Koning



2 - Kerkkoerier

colofon
Redactie
mevr. J. Hamelinck, 
mevr. L. Verboven-Gielen,  
mevr. V. Verdurmen-Serrarens,  
dhr. F. van Swaal, 
mevr. N. Janssen-de Kooning

Druk: Partout BV, Terneuzen
Tel. 0115-649800

Kopij binnen 2010
Kerst: vrijdag 5 november

Kopij voor het volgende nummer  
inleveren bij kerkkoerier@ipv-ozvl.nl  
of redactieadres: Steenstraat 22, 4561 AS 
Hulst
De redactie heeft het recht artikelen te 
corrigeren en/of in te korten. De redactie 
is niet aansprakelijk voor de inhoud van de 
ingezonden kopij.

Bestuur IPV
Postadres: Steenstraat 22
4561 AS Hulst
E-mail: ipvozvl@zeelandnet.nl
pastoraalteam@zeelandnet.nl
Website IPV: www.rk-kerk-ozvl.nl

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

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

Ralf Grossert, pastoraal werker, 
(eerstaanspreekbare pastor voor 
Kloosterzande, Lamswaarde en Terhole)
Godsplein 4, 4561 BD Hulst
Tel. 0114-313299 / 06-13705137
e-mail: ralf.grossert@zeelandnet.nl
Bijz. aandachtsveld: vormsel,  deels ‘geloven 
nu’ en oecemene.

Pater Paulus, (eerst aanspreekbare voor 
Clinge, Graauw en Nieuw-Namen) 
p/a Steenstraat 22, 4561 AS Hulst bijz. 
aandachtsveld: catechese en rouwzorg, 
gsm 06-41322776

W. Poppe, pater, marist, 
Zandstraat 10, bus 6, 4561 SC Hulst.
Tel. 0114-373146 / 06-19848410
e-mail: wapoppe@zeelandnet.nl.

Zr. N. Polet, gsm 06-57825084.

Ten geleIde

Hoe kan daT nou?!
Tja, dat hoorde ik nogal eens om me heen, de 
afgelopen weken. En toch: het kon..; pastor 
Steven kreeg eind juli een andere benoeming. 
Per 1 oktober gaat hij werken als ondersteuner 
voor het Bisdombestuur en als priester voor 
het Dekenaat De Baronie van Breda. 

Vindt hij dat dan zelf wel goed? Hij is nog 
maar net hier…. Kan dat zomaar? Ja, dat 
kan.
Het is ook niet zo vreemd. Zeker tot aan 
de Tweede Wereldoorlog werden kapelaans 
en pastoors verplaatst zonder last of rug-
gespraak. Ze hoorden het, zeg maar op 
vrijdag en werden geacht ’s maandags op 
de nieuwe standplaats te beginnen. Tussen 
1950 en ongeveer 1990 verliep het anders: 
de pastores solliciteerden via het bisdom 
bij de besturen van de parochies. Er waren 
verschillende kandidaten en ze konden niet 
aangenomen worden. Soms wilde men liever 
een vrouw dan een man, of een pastoraal 
werker in plaats van een priester of diaken. 
Dat is al langere tijd niet meer mogelijk. Het 
bisdombestuur is zuinig op haar pastorale 
beroepskrachten onder de 65 jaar en werkt 
permanent aan een zo goed mogelijke verdel-
ing over alle dekenaten en regio’s. Ondanks 
het wel gevoelde tekort is onze regio met 
4 pastores en enkele emeriti relatief goed 
bedeeld. O.k., zegt u misschien, maar hoe 
vindt hij het nu zelf? 

Ik ben er blij mee, nu de verrassing erover 
is gezakt. Ik wist dat of direct na de wijding 
of één tot twee jaar daarna een benoeming 
elders gebruikelijk was. Dat zou een plaats 
zijn in het bisdom waar de nood aan pasto-
rale inzet en aanwezigheid ook hoog is. In 
de nieuwe benoeming staat het priester-zijn, 
meer dan u misschien denkt, voorop. Zowel 
bij het bisdom als in het dekenaat de Baronie 
mag en kan ik als priester daarbij gebruik 
maken van m’n levenservaring. 
Vanuit het pastoraat gaat het dan nadruk-

kelijk over de mooie jaren hier in deze regio. 
Met vreugde, een goede ondersteuning en in 
een collegiale werksfeer heb ik mijn “pasto-
rale talent” mogen ontdekken en ontplooien. 
Misschien worden in de nieuwe werkom-
geving “andere, nog verborgen talenten” 
aangeboord. 

“Talenten”, u herkent het woord uit de 
parabel die Jezus aan zijn leerlingen daarover 
vertelde (Mt. 25, 14-30). Een talent was in 
Jezus’ tijd een grote hoeveelheid geld. Een 
talent staat nu meer voor bekwaamheid of 
persoonlijke kwaliteit. Die heeft ieder mens 
-en zelfs meer dan één- en die moeten als 
het ware boven de grond gebracht wor-
den, worden ontgonnen. Mijn pastorale 
‘talent’ is boven de grond mogen komen bij 
bijvoorbeeld de Rouwzorg regio 0114, in 
de voorbereiding op het vormsel, de regio-
nale Vastenaktie, de vele soorten vieringen 
waarin ik mocht voorgaan en in het eersta-
anspreekbare pastor zijn voor drie parochies. 
Daar en op vele andere plaatsen heb ik 
ook de talenten van u, vele vrijwilligers en 
parochianen, leren kennen en waarderen. 
We hebben samen ‘de heiligheid van het 
dagelijks leven’ verkend en geleefd. Ik was 
betrokken bij misverstanden, pakte sommige 
zaken verkeerd aan, maakte fouten, maar we 
hebben ook gelachen, hard gewerkt en ons 
samen-leven-in-geloof gevierd. 
Dat vertelt de parabel over de talenten ons: 
”word de naaste van je medemens”. Telkens 
opnieuw. Weet u vanuit uw geloof verant-
woordelijk voor de kleine wereld van uw 
gezin, familie, de buurt, in uw dagelijkse 
leefwereld. Met ups en downs. Zo werken 
we samen aan Jezus’ blijde boodschap: de 
komst, nu al, van het ‘koninkrijk Gods’, het 
heersen van Gods Liefde in onze wereld. 
Voor dat mooie, hier samen-leven-in-geloof, 
wil ik u allen hartelijk bedanken! 

Pastor Steven de Koning

Waar gehakt wordt vallen spaanders. Zo ook 
bij de Kerkkoerier.
We streven er naar zo perfect mogelijk ons 
werk te doen. Toch gaat het bij ons ook 
wel eens mis. Voor het zomerblad kwamen 
veel artikelen binnen, waarin personen in 

het zonnetje werden gezet. En ja daar horen 
natuurlijk foto’s bij. En juist daar ging het fout. 
De verkeerde “plaatjes” bij een artikel. Daarom 
bijgaande foto’s. Zo had het moeten zijn.
Links mevr. Tersy Maes, rechts mevr. Annie 
Meijs.

De redactie biedt haar verontschuldigingen aan, aan de desbetreffende personen.
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Dit jaar is het vijfhonderd jaar geleden dat 
Cornelis Jansen in Hulst het levenslicht zag. 
Cornelis  Jansen, meer gekend onder zijn Latijnse 
naam Cornelius Jansenius, werd een vooraan-
staand theoloog, bijbels humanist en hoogleraar 
en vooral een gedreven pastor en bisschop in 
een tijd van geloofshervorming en staatkundige 
verandering. Hij was derhalve een tijdgenoot en 
bekende van onder andere Filips II, Margaretha 
van Parma, Willem van Oranje en Alva.
Zijn geboortejaar mocht niet onopgemerkt pas-
seren. Over Jansenius is in het verleden wel 
gepubliceerd, maar de publicaties waren slechts 
encyclopedisch van aard of beperkt van omvang. 
Een samenhangend en uitgebreid verhaal over 
zijn persoon in de context van zijn tijd bestond 
nog niet. Daarom nam de Oudheidkundige 
Kring ‘De Vier Ambachten Hulst’ het initiatief 
tot een meer uitgebreide en dieper gravende 
publicatie. Dit initiatief leidde tot een spon-
tane samenwerking van personen, voornamelijk 
streekgenoten, die elk vanuit hun vakgebied hun 
licht wilden laten schijnen op het leven en werk 
van deze grote Hulstenaar. 
Zo plaatsten drs. Wil Brand (archivaris van het 
bisdom Breda), dr. Johan Decavele (voormalig 
hoofd van het departement van Cultuur van de 
stad Gent en publicist), dr. Jan de Kort (theo-
loog en godsdiensthistoricus), drs. Jan Lockefeer 
(historicus), Antoine Prinsen (archivaris van 
Hulst) en dr. Honoré Rottier (historisch geo-
graaf en publicist) zich gezamenlijk voor de niet 
geringe opgave om in minder dan een jaar een 
grondige publicatie voor te bereiden. 
De samenwerking tussen de auteurs heeft geleid 
tot een boek dat op een historisch en theolo-
gisch verantwoorde wijze een beeld geeft van 
Jansenius en de betekenis van zijn persoon voor 
kerk en samenleving van zijn tijd. De auteurs 
denken in het gestelde doel geslaagd te zijn. 
De veranderende samenleving en leefomge-
ving van de zestiende eeuw in de Nederlanden 
wordt beschreven door Honoré Rottier, ter-
wijl Antoine Prinsen zich heeft gebogen over 
bestuurs- en geloofspraktijk in Hulst in die 
tijd. Wil Brand beschrijft de familierelaties van 
Jansenius en zijn contacten met zijn geboorte-
stad. De tijd van de reformatie in Vlaanderen 
en de plaats van Jansenius daarin worden behan-
deld door Johan Decavele. Jan Lockefeer schetst 
een biografie van Jansenius, nu niet encyclope-
disch, maar geplaatst in de tijdsomstandigheden 
en dikwijls gebaseerd op nieuw ontdekte gege-
vens. Jan de Kort tenslotte geeft op basis van de 
werken van Jansenius inzicht in het belang dat 
deze theoloog en pastor heeft gehad in de tijd 
van de contrareformatie. Hij hoopt daarmee 
Jansenius van Hulst uit de schaduw te doen tre-
den van zijn naamgenoot uit een latere genera-
tie, Jansenius van Leerdam, bisschop van Ieper, 
wiens Augustinus ondermeer bijdroeg aan het 
ontstaan van wat nu heet de Oud-Katholieke 
Kerk van Nederland.
De eindredactie van het Janseniusboek berust 
bij Jan de Kort en Jan Lockefeer. Omdat 
het Janseniusboek tevens het jaarboek 2009-

2010 van de Oudheidkundige Kring ‘De Vier 
Ambachten Hulst’ is, kunnen de leden van de 
Kring het boek gratis verkrijgen op een wijze 
die in het Bulletin van de Kring bekend zal 
worden gemaakt. Ieder ander kan het boek 
kopen – voor zover de voorraad strekt – na 
afloop van de lezing en na afloop van de viering 
op 6 en 7 november in de basiliek en bij de 
Oudheidkundige Kring. Voor meer informatie 
over de verkrijgbaarheid van het boek: zie (*) 
onderaan dit artikel.

Gezamenlijk initiatief
Het initiatief van de Oudheidkundige Kring 
‘De Vier Ambachten Hulst’ om Jansenius te 
herdenken is ook omarmd door het kerkbestuur 
van de Hulster Sint-Willibrordusbasiliek. Samen 
wil men met de hele Hulster gemeenschap 
stilstaan bij deze belangrijke persoon uit onze 
stad. Hoewel er bij een dergelijke bijeenkomst 
natuurlijk ook genodigden zijn van de zijde van 
de burgerlijke en kerkelijke overheid, wil men 
toch benadrukken dat het allereerst vieringen 
betreft waarbij elke belangstellende parochiaan 
en gemeentelid uit Hulst welkom is. Naast de 
leden van de Oudheidkundige Kring zijn dan 
ook de parochianen en gemeenteleden van 
de protestantse gemeente Oosthoek te Hulst/
Hontenisse van harte welkom bij deze vieringen. 
Onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van 
de Oudheidkundige Kring ‘De Vier Ambachten 
Hulst’ en het kerkbestuur van de parochie van 
de heilige Willibrordus en met steun van de 
gemeente Hulst, zijn er twee bijzondere bijeen-
komsten waarin Jansenius herdacht wordt. In 
grote lijnen ziet het programma er als volgt uit.
Op zaterdagmiddag 6 november vindt in de 
basiliek van Hulst een academische zitting plaats. 
14.00 - 14.30 uur Ontvangst 
14.30 - 14.45 uur Welkomstwoord door Mr. 
Hubert de Jonge namens de Oudheidkundige 
Kring ‘ Opening van de zitting door Jan 
Frans Mulder, burgemeester van Hulst
14.45 – 15.30 uur Prof. dr. Peter Nissen, 
hoogleraar aan de Radboud Universiteit in de 
Cultuurgeschiedenis van de religiositeit, in het 
bijzonder vanaf de vroegmoderne tijd, houdt 
een academische oratie over de ontwikkeling 
van het bisschopsambt vanaf Jansenius tot nu.
15.30 - 15.40 uur Muzikaal intermezzo
15.40 - 16.00 uur Toelichting op de inhoud van 
het Janseniusboek door dr. Jan de Kort.
16.00 - 16.05 uur Overhandiging van het boek 
door de voorzitter van de Oudheidkundige 
Kring. 
16.05 - 16.20 uur Muzikaal intermezzo: orgel-
spel door Marcel Mangnus (Bach)
16.20 – 17.30 uur Informeel: rondgang in de 
basiliek, bezoek aan Librije en een drankje. 
Op zondagmorgen 7 november zal de hui-
dige dertigste bisschop van Gent, Mgr. Luc Van 
Looy, zijn voorganger tijdens een pontificale 
dienst in de basiliek herdenken. 
10.30 uur Aanvang van de eucharistieviering. 
Medecelebranten zijn de kanselier van het bis-
dom Gent, de heer Ludo Collin en pastor 

Joop Reurs s.m. van de parochie van de H. 
Willibrordus. Deze viering zal muzikaal worden 
opgeluisterd door organist Marcel Mangnus 
en de Koorstichting Cantorij der Basiliek. 
Het koor zingt onder leiding van Anton de 
Kort koorwerken uit de Italiaanse Renaissance 
(Caldara, Pitoni, da Viadana) gekoppeld 
aan de Noordeuropese Barok (Sweelinck, 
Hammerschmidt).  Aan het einde van de dienst 
volgt het overhandigen van het Janseniusboek 
aan de bisschop. Muzikale afsluiting, waarna 
er een kopje koffie gedronken kan worden en 
er voor  belangstellenden een rondleiding in de 
basiliek mogelijk is.

Het organisatiecomité:
Namens het kerkbestuur: Hans van der Zijden, 
Jan Rubbens (vicevoorzitter kerkbestuur). 
Namens het bestuur van de Oudheidkundige 
Kring: Mr. Hubert de Jonge (voorzitter 
Oudheidkundige Kring ‘De Vier Ambachten’), 
drs. Willy Verschraegen, René van den Elshout 
en dr. Jan de Kort.

Tentoonstellingen
Parallel worden in de loop van dit jaar ten-
toonstellingen ingericht rond het werk en de 
persoon van Jansenius in de Librije (in de voor-
kerk van de basiliek en reeds geopend) en het 
museum De Vier Ambachten in de Steenstraat 
(22 oktober tot 15 november).
Zie voor verdere informatie de websites: www.
devierambachten.nl en www.museumhulst.eu 
(‘wisseltentoonstellingen’).
Verkrijgbaarheid van het Janseniusboek
* Omdat het Janseniusboek tevens het jaar-
boek 2009-2010 van de Oudheidkundige 
Kring is, kunnen de leden van de Kring 
het boek gratis verkrijgen op een wijze die 
in het Bulletin van de Kring bekend zal 
worden gemaakt. Het rijkelijk geïllustreerde 
herdenkingsboek telt 272 pagina’s, inclusief 
bronnen, literatuurlijsten en registers. Het 
boek is na de vieringen van 6 en 7 novem-
ber in de basiliek in Hulst voor niet-leden 
van de Oudheidkundige Kring Hulst te 
koop voor 17,50, voor zover de voorraad 
strekt. Wijzer is om lid te worden van de 
Oudheidkundige Kring Hulst. De contri-
butie bedraagt 20,60. Indien u zich voor 
oktober aanmeldt en tenminste 1 jaar lid 
blijft (postbus 102, 4560 AC Hulst), kunt 
u uw boek bij de herdenking in ontvangst 
nemen. Buiten het  jaarboek ontvangt u 
als lid drie keer per jaar het Bulletin van 

de Oudheidkundige 
Kring en heeft u de 
mogelijkheid om aan 
lezingen en excursies 
van de Kring deel te 
nemen.
Herdenkingsboek van 
Cornelius Jansenius 
van Hulst (Jaarboek 
Oudheidkundige Kring 
Hulst

de HeRdenkIng Van coRnelIus jansenIus Van HulsT (1510-1576) 
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Vanaf 1 oktober ben ik door de bisschop van 
Breda benoemd als parochievicaris (kapelaan) 
in de IPV van Oost Zeeuws Vlaanderen. Een 
hele uitdaging om samen met het team te 
mogen werken in deze IPV van 13 parochies. 
U zult zich afvragen wie is die Pater Paulus, 
die bij ons komt werken? Daarom wil ik 
me graag een beetje aan u voorstellen in 
dit schrijven, ongetwijfeld zullen we elkaar 
gaandeweg leren kennen als we elkaar mogen 
tegenkomen in het pastorale werkveld.
Ik ben als jongste van een gezin van vier 
kinderen, als ‘nakomertje’ geboren in Den 
Haag op 18 november 1966 en kreeg als 
roepnaam Paulus mee van mijn ouders. Ik 
heb nog twee broers en een zus. Mijn moeder 
is afgelopen jaar – op mijn verjaardag – 
overleden op 80 jarige leeftijd, mijn vader 
is al in april 2002 overleden op 72 jarige 
leeftijd. 
Als jong kereltje wilde ik al vroeg gehoor geven 
aan mijn roeping om priester te worden. De 
weg naar het priesterschap toe, was er een 
met diversiteit. Ik ben mijn middelbare 
schooltijd begonnen te Zoetermeer, daar 

eerst mijn MAVO vervolgens het HAVO 
gevolgd. Toen kwam het moment om te 
beginnen aan de priesteropleiding. De weg 
naar het priesterschap is begonnen aan 
het Instituut voor Filosofie en Theologie 
Rolduc, het Groot Seminarie. Na twee jaar 
merkte ik dat het toch wel een heel besluit 
is voor je leven, en ik heb toen een pauze 
ingelast in mijn studie en ben enkele jaren 
werkzaam geweest als medewerker bij een 
levensverzekeringsmaatschappij. Toen ik 
me bewust was dat als geroepene vroeg of 
laat je toch een antwoord dient te gaan 
geven, heb ik heel bewust de keuze gemaakt 
mijn studies voort te gaan zetten. Ik heb 
toen de theologieopleiding vervolgd aan de 
Hogeschool Katholieke Leergangen Tilburg 
lesplaats Amsterdam. Aldaar heb ik eerst de 
opleiding MO-A van de vakgroep Theologie 
Levensbeschouwing gevolgd, waarmee 
ik mijn onderwijsakte Tweedegraads 
Theologie/Levensbeschouwing behaalde in 
1993. Daarna vervolgde ik de opleiding 
aan de Katholieke Theologische Universiteit 
lesplaats Amsterdam met de Doctoraal Vrije 

studierichting (Theologie), eindexamen Fase 
1 heb ik behaald in 1994 en het eindexamen 
Fase 2 behaalde ik in 1996, tenslotte het 
Doctoraal Examen afgelegd op 8 september 
1998. De titel van mijn doctoraalscriptie 
luidde: Opdat allen één zijn…. Inculturatie-
mogelijkheden sinds Vaticanum II in de 
Romeinse Liturgie, met name in Zaïre: 
evangelisatie en context. Uit deze titel spreekt 
mijn voorliefde voor de liturgievieringen 
en de mogelijkheden om die vieringen op 
een zeer nabije manier gestalte te geven 
om oor en oog te hebben voor de diepere 
gevoelswaarden en ook voor de inbreng 
vanuit eigen culturen. Ook spreekt hier 
mijn missionaire achtergrond zich duidelijk 
uit.  Het lag namelijk in de bedoeling 
om als priester-missionaris ooit uitgezonden 
te worden naar Afrika vanuit de S.M.A. 
- Sociëteit voor Afrikaanse Missiën, beter 
bekend als de Paters van Cadier en Keer, 
waar ik mij intussen bij had aangesloten. 
Begin februari 1998 ben ik in Accra te Ghana 
aangekomen, om een jaar mee te lopen in 
diverse missieposten als missionaire stagetijd. 

Mag Ik MIj aan u VooRsTellen? 
een koRTe leVenslooP Van uw nIeuwe PasToR...

kooRkRIng zeeuws-VlaandeRen
Met als thema “qui bene cantat, bis orat”, 
wie goed zingt bidt dubbel, organiseert de 
Koorkring Zeeuws-Vlaanderen dit jaar voor 
de veertiende keer de studiedag Contactdag 
Zeeland. Deze studiedag vindt plaats op 
zaterdag 13 november in de Sint Eligiuskerk 
te Oostburg. 

De samenkomende gemeenschap viert 
gezamenlijk liturgie. En natuurlijk horen 
daar liederen en gezangen bij. Hierin 
vervult het koor een dienende taak aan 
de samenkomende gemeenschap. De koren 
zingen samen met de liturgie vierende  
gemeenschap. Het “qui bene cantat” heeft zo 
niet alleen betrekking op het zuiver zingen, 
maar ook op de taak die ieder in de liturgie 
heeft en die naar behoren uitvoert. Maar wat 
doen we wanneer er in een viering koren 
met een verschillend genre samen zingen.  
Waarschijnlijk zal er op vele plaatsen dan 
een verdeling gemaakt worden wie  wat mag 
zingen. Maar het “qui bene cantat” komt 
hier zeker naar voren wanneer we samen 
zingen. Dit kan op verschillende manieren 
gebeuren. Tijdens de Contactdag Zeeland 
willen we daarom dieper in gaan op het 
repertoire dat beschikbaar is, hoe we het 
praktisch kunnen invullen en uitvoeren. En 
heel belangrijk hoe we samen, als koren van 
verschillende pluimage, de liturgie vierende 
gemeenschap ten dienste kunnen zijn. 
Het programma begint om 10.00 uur, maar 
iedereen is vanaf half 10 van harte welkom. 

Na het welkomstwoord door zuster Wivina, 
voorzitter van het Koorkringbestuur, volgt 
de inleiding door Ignace Thevelein, priester 
van het bisdom Brugge (België) en daar 
verantwoordelijk voor de kerkmuziek. 
Na deze inleiding volgt de lunch.  Het 
middaggedeelte start om 12.30 uur met 
de werkwinkels met aansluitend een 
gezamenlijke repetitie en de koffie/theepauze.

De dag wordt omstreeks 15.00 uur afgesloten 
met een vesperviering waarin liederen 
gezongen worden die aan bod kwamen 
tijdens de studiedag. De viering is voor 
iedereen vrij mee te vieren in de Eligiuskerk.

De deelnemers hebben de keuze uit de 
volgende werkwinkels:
“Stemvorming” door Anton de Kort, 
regiodirecteur van de Zeeuwse Muziekschool 

in Zeeuws-Vlaanderen en dirigent van de 
Cantorij der Basiliek te Hulst.
“Orgel” door Marcel Mangnus uit Hulst, 
beroepsmusicus en organist van de Willi-
brordusbasiliek te Hulst. 
“Zingen met en voor kinderen” door Ignace 
Thevelein.
“Projectkoor” door Jan Schuurmans. Hij 
is werkzaam als medewerker Pastorale 
Dienstverlening van het Bisdom van Breda 
en dirigent van het Kathedrale koor te Breda. 

De Contactdag Zeeland staat open voor 
iedereen die binnen de kerk actief bezig is op 
het gebied van liturgie, zang, koordirectie, 
orgelbegeleiding en werkgroepen liturgie.
Opgave is mogelijk tot en met vrijdag 12 
november bij het secretariaat:
Contactdag Zeeland
Mgr. de Backerestraat 5, 4529 GR Eede
contactdag.zeeland@skynet.be 

De kosten bedragen incusief koffie/thee en 
lunch  € 15,00 per persoon. Dit bedrag moet 
overgemaakt worden op postbankrekening 
67.07.442 ten name van de Contactdag 
Zeeland, Hoogstraat 1  Biervliet.
Inschrijven is ook nog mogelijk vanaf half 10 
op de studiedag.

Voor inlichtingen kunt u  terecht bij de 
secretaris van het Koorkringbestuur, Ronald 
van Quekelberge, op voornoemd e-mailadres 
of 06 – 41 22 83 71.
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Echter door diverse tropische ziekten die 
ik in korte tijd opgelopen had, moest ik 
vervroegd terugkomen naar Nederland, en 
een verdere toekomst als missionaris in 
Afrika werd mij door het Instituut voor 
Tropische Ziekten te Rotterdam ontraden. 
In de herstelperiode die volgde heb 
ik toen mijn doctoraalstudie beëindigd 
aan de KTU te Utrecht, door het 
schrijven van mijn doctoraalscriptie. 
Mijn Plechtige eeuwige Eed, het 
permanentlidmaatschap van de S.M.A. 
heb ik afgelegd in het Moederhuis van 
mijn congregatie te Cadier en Keer 
op 8 december 1998. Op 7 februari 
1999 ben ik voor de S.M.A. tot 
diaken gewijd in de parochiekerk van 
het Afrika Huis te Amsterdam, door 
de Aartsbisschop van Cape Coast te 
Ghana, Dr. Peter Turkson. Hierna heb 
ik mijn diakentijd doorgebracht in een 
parochiegemeenschap in Noord Londen 
Engeland.
Op 14 augustus datzelfde jaar ben ik in mijn 
thuisparochie, de St. Agnesgemeenschap, te 
Den Haag door de bisschop van Rotterdam, 
Mgr. Adriaan van Luyn, sdb tot priester-
missionaris gewijd voor de S.M.A. 
Mijn eerste priesterlijke opdracht was als 
parochievicaris in het bisdom Aachen in het 
plaatsje Eschweiler-Nothberg, dat gelegen 
is net over de grens in Nordrheinwestfalen 
Duitsland, alwaar ik na mijn priesterwijding 
totaal drie jaar werkzaam ben geweest. 
Daarna ben ik van september 2002 tot en 
met september 2003 werkzaam geweest als 
kapelaan in twee parochies in het dekenaat 
Gulpen in het bisdom Roermond. Door 
een hernia ben ik  langere tijd uitgeschakeld 
geweest en werd de benoeming met eervol 
ontslag beëindigd. Na een operatie en 
de revalidatie die daarop volgde, heb ik 
tegenover mijn oversten de wens geuit om 
naar het bisdom Rotterdam te gaan, om 
daar vanuit de congregatie van de SMA 
mijn priesterlijke diensten aan te bieden. Zo 
ben ik in de 3B parochiefederatie van Berkel 
Rodenrijs, Bleiswijk en Bergschenhoek 
terecht gekomen. Daar heb ik ruim 5½ 
jaar mogen werken. (dit was overigens de 
parochie die de winnaar was van de provincie 
Zuid-Holland, in de NCRV wedstrijd, de 
mooiste Kerk van….) Het afgelopen jaar 
heb ik een soort van sabbatjaar gehad, ik was 
ruim 10 jaar priester, en had wel zo ook het 
een en ander meegemaakt en het was goed 
om een stuk heroriëntatie te hebben op mijn 

priester-zijn, op mijn persoonlijke leven 
en op de wijze waarop ik als pastor in het 
werkveld van de parochie werkzaam wil zijn. 
Zo heb ik de gelegenheid gekregen om een 
KPV-training te volgen – Klinisch Pastorale 
Vormingstraining, gegeven te Nijmegen 

aan het Radboud. In die tijd heb ik ook 
contacten gelegd met het bisdom Breda om 
hier verder mijn dienstwerk als priester aan te 
bieden. Zo heb ik van januari tot en met juni 
de opleiding gevolgd in Nijmegen, terwijl 
ik in de tussentijd ook weekendassistentie 
verleende in de IPV van Oudenbosch en 
omgeving. (Deze basiliek in Oudenbosch 
was de winnaar van Noord Brabant in 
de NCRV wedstrijd.) Het heeft me goed 
gedaan om deze mogelijkheid aangeboden 
te krijgen en zo opnieuw vreugde te mogen 
ondervinden van het uitdagende, mooie en 
intense werk als pastor. Zo heb ik ook de 
mogelijkheid gekregen om het bisdom Breda 
beter te leren kennen, en gaandeweg heb ik 
gesprekken gevoerd over de toekomst.
Wel die toekomst daar maakt u deel van 
uit! In overleg met de bisschop en de vicaris 
generaal van het bisdom Breda is mij gevraagd 
om als parochievicaris te gaan werken in de 
IPV van Oost Zeeuws Vlaanderen. Een heel 
nieuw gebied voor mij. Graag heb ik deze 
nieuwe benoeming willen aanvaarden. Het 
ligt in de bedoeling dat ik spoedig mijn 
verblijf zal gaan houden in Hulst (met de 
mooiste Kerk van Nederland), daartoe dient 
nu nog een en ander gerealiseerd te gaan 
worden qua woonruimte, maar dat komt 
goed.
Met de nu 11 jaar dat ik priester ben, 
heb ik vele facetten van het geloof en het 
parochieleven mee mogen maken. Nu begint 
er een nieuwe fase in mijn leven, om als pastor 

in uw midden te mogen zijn. Ik verheug me 
dan ook op een vruchtbare samenwerking 
in de verschillende gemeenschappen en vele 
werkgroepen en de andere teamleden van het 
pastorale team. Ik hoop u te mogen leren 
kennen als wij elkaar ontmoeten in vieren, 

leren en dienen. Graag ben ik bereid om 
nader kennis met u persoonlijk te maken, 
hiertoe kunnen we altijd een afspraak met 
elkaar maken voor een bezoekje bij u thuis 
of op de pastorie. 
Ik heb me al laten informeren dat de 
IPV OZV een actief vrijwilligers bestand 
heeft en dat u uw parochies een warm 
hart toedraagt, het getuigt dus van een 
grote betrokkenheid van uw kant, zo 
mag ook u rekenen op mijn inzet en 
betrokkenheid naar u toe. Van jong tot 
oud wil ik graag ontmoeten, met u allen 
een stuk van onze pelgrimstocht hier op 
aarde meelopen, lief en leed met elkaar 
delen, vreugde en verdriet een plaats 
geven en elkaar blijven inspireren vanuit 

die Blijde Boodschap van onze Broeder 
Jezus Christus. Vooral voor de jeugd en 
de gezinnen hoop ik dat ik een stuk mag 
bijdragen aan de geloofsweg die jullie gaan. 
Zo ben ik voornemens om in augustus 
2011 met een groep jongeren deel te nemen 
aan de Wereld Jongerendagen in Madrid, 
een happening waar ik al enkele malen naar 
toe ben geweest en gemerkt heb dat het 
jongeren inspireert in hun geloofsbeleving. 
Ik hoop dus dat vele jongeren uit de IPV 
ook deze reis van hun leven willen gaan 
meemaken. Immers de jeugd is de toekomst, 
ook die van onze geloofsgemeenschap hier 
in Oost Zeeuws-Vlaanderen. 
De toekomst is veel belovend met de nauwe 
samenwerking tussen de parochies en het 
pastorale team en de vele vrijwilligers. Het 
werkgebied is groot en samen dienen we de 
goede zaak te behartigen, ook dat zal veel 
vragen voor de pastorale inzet. Graag wil ik 
dan ook daar mijn schouders onder zetten 
samen met u. Er is dus veel te doen in deze 
Wijngaard van de Heer. De eerste tijd zal het 
voor mij vooral eerst een tijd zijn om mezelf 
te oriënteren in mijn nieuwe werkomgeving 
om mijzelf zo in te werken in mijn nieuwe 
opdracht en ik hoop daarbij velen van u te 
mogen ontmoeten. Moge het een mooie 
toekomst worden, met Gods zegen en hulp.
Met hartelijke groet en zegenwens,

Pater drs. Paulus J. van Winden, SMA 
(pastor)

Pater Paulus, wij, de redactieleden van Kerkkoerier  
heten u hartelijk welkom en feliciteren u met uw benoeming  

als pastor in onze regio van 13 parochies,  
hier in Oost Zeeuws Vlaanderen.
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InTeRVIew PasToR de konIng,
Steven, in de Kerkkoerier hebben we vele 
keren van u kunnen lezen. U schreef voor 
ons blad al vanaf de tijd dat u hier kwam 
als stagiair op weg naar het priesterschap. 

Een nieuwe functie.
U gaat binnenkort afscheid nemen 
van onze parochies in Oost Zeeuws-
Vlaanderen. 
We hoorden dat de bisschop van Breda een 
andere taak voor u heeft weggelegd. We 
weten ook, dat u nog maar kort geleden 
in onze regio bent begonnen. U werd tot 
diaken gewijd op 10 mei 2009 en op 23 
januari van dit jaar was uw priesterwijding. 

Kunt u ons iets vertellen over de nieuwe gang 
van zaken?
Eind juli heeft de bisschop mij een 
andere benoeming voorgelegd. Hierin 
blijft het priesterschap voorop staan. 
Ik ga het bisdombestuur ondersteunen, 
onder andere als secretaris. Zeker zo 
belangrijk wordt de andere helft van mijn 
werkzaamheden als priester, voornamelijk 
het voorgaan in weekendvieringen in het 
dekenaat Breda.
Ik heb vóór 2002, in zo’n 20 jaar ambte-
naarschap veel ervaring mogen opdoen op 
bestuurlijk en juridisch terrein. In combi-
natie met mijn theologiestudie kan daar nu 
dankbaar gebruik van gemaakt worden. 

Rode draad door het leven.
U bent priester geworden op latere leeftijd, 
U hebt een zeer gevarieerd leven achter 
de rug, waarin u veel ideeën gaandeweg 
vorm hebt gegeven. Uiteindelijk bent u uit 
gekomen bij een roeping als Man Gods. Zo 
kan het gaan in een leven. 

Wat loopt er als een rode draad door uw leven 
heen?
De relatie met God én mensen is de rode 
draad van waaruit ik wilde leven en werken. 
Dat werd mij gaandeweg steeds duidelijker. 
Voorheen had ik allerlei werk waarin naast 
mensen de vorm, het instrumentele voorop 
stond. Toch kwam zo na mijn 40ste, 
regelmatig de gedachte in me op: ‘Waar 
doe ik het voor’? Het werk gaf me geen 
voldoening... Gaandeweg merkte ik dat ik 
in mijn werk tegen een plafond opliep. Het 
verlangen om mijn geloof in mijn werk te 
realiseren werd steeds sterker. 
Dat bleek toen ik een loopbaanoriëntatie 
volgde, want ik wilde weten waar ik echt 
stond, en hoe verder te gaan? De begeleider 
stelde me indringende vragen. We spraken 
over mijn geloof en mijn jeugd. Hij maakte 
me bewust van een oud verlangen naar het 
priesterschap. En hij vroeg me toen: Waarom 
ga je er niet voor? Na een aantal jaren heb 
ik dat gedaan. God laat zich zien door de 
ander. Wat filosofisch misschien, maar ik zie 
het zo. Als we zeggen dat God de mens naar 

zijn beeld en gelijkenis geschapen heeft, dan 
is God in mensen herkenbaar, door wat die 
ander op mij overbrengt. In het aangezicht 
van de ander toont God zich aan mij. 

Bij die rode draad gaat het dus om 
drie dingen: dienstbaarheid aan God 
en de medemens, ik ben er mee groot 
gebracht, verantwoordelijkheid nemen 
en wat steeds belangrijker is geworden 
verantwoordelijkheid nemen voor de richting 
van mijn eigen leven. Ja, ook dat. Mijn 
verlangen is het van hieruit te leven. Veel heb 
ik losgelaten, maar de levenservaring neem 
ik mee. En ik verweef dit in de dingen die ik 
doe en gaan komen. De opgedane ervaring 
gaat dan niet verloren. Het gaat om samen-
leven en je gedragen weten. 

Terugkijken en een blik vooruit. 
Afscheid nemen is altijd, hoe kort je ook 
ergens bent, een mooie gelegenheid om 
terug te kijken. Ook kunt u weer een blik 
vooruit werpen. 

Het is een stilstaan om verder te gaan. Hoe 
ervaart u dat?
Met veel plezier ben ik voorgegaan in de vele 
soorten vieringen; in het weekend, maar ook 
door de week, bijvoorbeeld op Ter Eecken, 
in K.B.O.- en gezinsvieringen. Ik heb het 
ervaren als samen breken en delen, stilstaan 
bij het leven van God met ons en omgekeerd 
wij met Hem. Het gaat altijd om die relaties. 
Tja, dat komt ook bij mijn andere werk naar 
voren, zoals in de pastorale ondersteuning 
van de Rouwzorggroepen, onder bezielende 
leiding van Maggie Sandkuyl en Fien 
Martinet. 
Ik heb me verder ingezet voor een 
goede en praktische samenwerking in de 
parochiebesturen waar ik eerst aanspreekbare 
pastor ben. Zij en de vele andere vrijwilligers 

zijn de oren en ogen van de pastor 
voor vele lopende zaken. Ook in het 
pastoresteam is de samenwerking goed. 
Samen zijn we bijvoorbeeld begonnen 
met geloofsgesprekken met verschillende 
groepen uit de regio met als titel “Wat 
zoeken wij als we samen komen?”. We 
delen het verlangen met mensen in gesprek 
te gaan over geloven nu om deel uit te 
maken van de katholieke gemeenschap 
in Oost Zeeuws-Vlaanderen. Ook in de 
toekomst wil ik aan dit thema werken, 
maar dat zal dan zijn in een Brabantse 
omgeving!

Opdracht
Het was heel prettig artikeltjes van u te 
mogen lezen en u te ontmoeten.
Vanuit uw hart, vanuit uw geloof en de 
daaruit voortvloeiende opdracht hebben 
we u leren kennen. In ieder gelovig 
mens ziet u dezelfde opdracht. Die 
overeenkomst schept een band: er zijn 

voor elkaar, wederkerig, elkaar tot steun zijn. 
Wilt u hier iets aan toe voegen? Wat wilt u onze 
parochianen nog meegeven? 
Is er een basisgedachte, waarop u uw leven 
baseert. Is er een tekst, een gedicht, een 
bijbelverhaal, een gezegde, een lied, een filosofie 
wat u bijzonder aanspreekt, wat bij u past? 
Nou, je biedt heel wat mogelijkheden om 
uit te kiezen! Een zin van waaruit ik steeds 
meer leef, is “Ik antwoord op wat U in mijn 
hart hebt gelegd”. Die zin was het thema bij 
mijn priesterwijding. Een tweede spreuk is 
van Ad Goos: “Hij maakt mij langzaam vrij, 
omdat Hij mij steeds vaster aan zich bindt”. 
Ze zijn een bevestiging van de stappen die ik 
op mijn levensweg gezet heb. Tegelijk zijn ze 
een uitnodiging om mee verder te gaan, die 
innerlijke vrijheid en die binding met Hem 
steeds verder te laten groeien. Dat geldt niet 
alleen voor priesters, hoor! Roeping hoort 
niet alleen bij het religieuze leven. Ieder 
mens is geroepen om antwoord te geven op 
wat de Heer in zijn of haar hart heeft gelegd. 
Om te ontdekken hoe hij of zij het beste 
zijn talenten in de wereld en in de kerk kan 
inzetten. 

Mijn slotgedachte. 
Steven, ik las ergens: Ga het gesprek aan met 
jezelf én wees bereid naar je eigen innerlijke 
antwoorden te luisteren. Dat gaat in het 
bijzonder op voor u. In uw achterliggende 
levensjaren zie ik duidelijk dat u dikwijls 
in gesprek bent gegaan met u zelf. Dat u 
daar steeds gevolg aan hebt gegeven en er 
niet voor terug schrok, een nieuwe koers 
te varen, daar, waar u het nodig achtte. 
Zeer bewonderenswaardig. Dat u kracht en 
inzicht krijgt op uw verdere levensweg, dat 
wensen wij u toe. We danken u, dat u er 
wilde zijn voor ons, hier in Oost Zeeuws-
Vlaanderen. 
J.H.
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alles waar

Alles waar je echt van houdt

zal je warmte blijven geven

ook al is het niet gebleven

of geworden wat je wilde

Het blijft altijd een deel van jou

en een stukje van je leven. 

Het is waar, 

de dood kunnen we niet ontgaan

Dat is zo erg nog niet. 

Want dan begint de grote logeer partij

bij een gastheer, die zo boeiend is

dat de tijd volledig stil gaat staan

en eeuwig voortduurt. 

Godfried Bomans.

Ieder jaar wordt op 10 november de Dag van 
de Mantelzorg gehouden.
Alle mantelzorgers die bekend zijn bij het 
steunpunt mantelzorg in de gemeente Hulst 
krijgen dan een attentie.
Mantelzorgers zijn mensen die langdurig 
zorgen voor een naaste. Dat kan zorg zijn 
voor een partner, een ouder, je  kind, je broer  
of zus, of je buurvrouw.

Op dit moment zijn er 415 mantelzorgers 
geregistreerd bij het steunpunt mantelzorg.  
Zij worden op de hoogte gehouden 

van relevante wet- en regelgeving voor 
mantelzorgers en krijgen uitnodigingen 
voor themabijeenkomsten en ontspannende 
activiteiten. Daarnaast kunnen mantelzorgers 
bij het steunpunt terecht met persoonlijke 
vragen.

Volgens onderzoek zouden er in de gemeente 
Hulst tussen de 3600 en 5800 mantelzorgers 
moeten zijn. Vele mantelzorgers zijn dus nog 
onbekend. De Dag van de Mantelzorg is een 
goede gelegenheid om meer mantelzorgers 
boven water te krijgen.

Kent u iemand die minimaal 4 uur per week 
en langdurig voor een ander zorgt?
Geef naam en adres door aan het steunpunt, 
dan krijgen zij op 10 november ook een 
attentie. 

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

dag Van de ManTelzoRg

Op een warme zomeravond, maandagavond 
12 juli 2010, werd het beleidsplan voor 
vrijwilligers van de parochie Hulst gepre-
senteerd. Vrijwilligers en belangstellenden 
waren uitgenodigd voor een parochiebijeen-
komst in “De Lieve”, voor de presentatie van 
het  beleidsplan voor vrijwilligers. Ruim 40 
personen gaven gehoor aan de uitnodiging 
van het parochiebestuur en de werkgroep 
vrijwilligersbeleid om deze bijeenkomst bij 
te wonen. Na de ontvangst en begroet-
ing werd ieder verwelkomd met koffie en 
de inmiddels befaamde en gewaardeerde 
‘Willibrorduskoek’. Aansluitend volgde – 
ondersteund door een powerpoint - de pre-
sentatie van het beleidsplan voor vrijwilligers. 
Rode draad in het gepresenteerde beleidsplan 
is het belang en de zorg voor de vrijwilligers 
in het samen kerk-zijn. De volkskerk van 
destijds met een ruime pastorale bezetting en 
volle kerken behoort tot het verleden. Anno 
2010 hebben we te maken met een ander 
parochiebeeld; een keuze-kerk met minder 
pastores en minder parochianen, maar met 
nieuwe kansen! Met meer nadruk wordt een 
beroep gedaan op het - door het doopsel - 
geroepen zijn van gelovigen. In gezamenlijke 
verantwoordelijkheid worden gelovigen – 
pastores en vrijwilligers – uitgedaagd om het 
samen kerk-zijn ter plekke gestalte te geven. 
De parochie Hulst prijst zich dan ook geluk-
kig met een grote groep (ca. 300) vrijwil-

ligers die ieder op eigen manier hun steentje 
bijdragen aan de plaatselijke geloofsgemeen-
schap. Vrijwilligerswerk is onbetaald, vrijwil-
lig –maar niet vrijblijvend – werk ten dienste 
van de (geloofs)gemeenschap. Vrijwilligers 
spelen een belangrijke rol bij het werk van 
de parochie; iedere vrijwilliger doet er toe en 
is belangrijk! 
Belangrijk is ook de zorg van de parochie 
voor de vrijwilligers. Vanuit die zorg is 
door de werkgroep vrijwilligersbeleid (onder 
verantwoordelijkheid van het parochiebe-
stuur) gewerkt aan de totstandkoming van 
een beleidsplan voor vrijwilligers. In dat 
beleidsplan wordt o.a. het scheppen van voor-
waarden, verantwoordelijkheden, werkzaam-
heden, werving en selectie, begeleiding en 
scholing van vrijwilligers omschreven. Voor 
de volledige tekst van het  beleidsplan ver-
wijzen wij u graag naar de website: www.
ipv-ozvl. Mensen die geen computer hebben 
kunnen een papieren versie ophalen op het 
secretariaat van de pastorie, maandag t/m 
donderdagvoormiddag van 09.30 uur tot 
11.30 uur.
In de discussie die volgde op de presentatie 
van het beleidsplan werd vooral duidelijk dat 
een goede communicatie de basis is voor een 
goede en prettige samenwerking. Duidelijke 
afspraken en kennis over wie waar verant-
woordelijk voor is, zijn eveneens in het 
belang van het waar maken van het samen 

kerk-zijn. Samen de schouders er onder 
zetten vraagt ook om er samen voor te wil-
len gaan, met waardering voor ieders inzet, 
mogelijkheden en talenten. Samen kunnen 
we zoveel meer - samen delen in vreugd 
is dubbele vreugd, samen delen in zorg is 
gedeelde zorg – samen is ook minder kwets-
baar voor de continuïteit  en de voortgang 
van de geloofsgemeenschap. Aanvulling van 
vrijwillig(st)ers voor velerlei werkzaamheden 
is en blijft een belangrijk aandachtspunt. 
De presentatie van het beleidsplan voor 
vrijwilligers in de parochie is een eerste stap 
in de zorg voor vrijwilligers. Een beleidsplan 
is een belangrijk document maar vele malen 
belangrijker is de doorwerking van dit 
beleidsplan in de praktijk. In de werkgroep 
vrijwilligersbeleid wordt inmiddels een plan 
voorbereid om, middels contactpersonen 
van werkgroepen, de uitvoering van het 
beleidsplan voor vrijwilligers inclusief een 
waarderingsbeleid ten uitvoer te brengen. 
Betreffende contactpersonen worden hier-
voor t.z.t. uitgenodigd.    
En tot slot, hoort zegt het voort: voor vragen 
op het terrein van vrijwilligerswerk, kunt u 
zich wenden tot de contactpersoon voor het 
vrijwilligersbeleid in de parochie:

Nelly Janssen – de Kooning, Willem 
Barentszlaan 8, 4562 AG Hulst (tel. 0114-
720350)

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

Elke woensdagavond: Bijeenkomst van de 
charismatische gebedsgroep om 19.00 uur in 
de Brouwerijstraat 25 te St. Jansteen

Elke eerste vrijdag van de maand: Eucharistie-
viering in de Basiliek te Hulst om 19.00 uur.

Tot en met 7 november: Op de zondagmid-
dagen zullen de koorkerk en de librije van de 
Willibrordusbasiliek geopend zijn, uitgezon-
derd op de doopzondag 10 oktober.

okToBeR 2010
Zondag 10 oktober: Regionale afscheidsvie-
ring van pastor Steven de Koning en presen-
tatieviering van pater Paulus van Winden in 
de Willibrordusbasiliek te Hulst om 10.30 
uur.

Vrijdag 15 oktober: Festival Zeeuws 
Vlaanderen: ‘De klankkleur van Zeeland’ met 
het Zeeuws Orkest in de Willibrordusbasiliek 
te Hulst om 20.00 uur.
Zondag 24 oktober: Pontificale Hoogmis 
n.a.v. het 75 jarig jubileum van de 
Willibrordusbasiliek te Hulst met als voor-
ganger onze bisschop Mgr. Dr. J.H.J. van den 

Hende om 10.30 uur.

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

noVeMBeR 2010
Zaterdag 6 november: Rozenkransgebed 
voor de vrede in de kapel van O.L.Vrouw ter 
Eecken te Kapellebrug om 14.30 uur.

Zaterdag 6 november: Academische zit-
ting n.a.v. Cornelius Jansenius in de 
Willibrordusbasiliek te Hulst om 15.00 uur. 
Professor dr. Peter Nissen, hoogleraar aan 
de Radboud Universiteit zal dan een lezing 
houden over de ontwikkeling van het bis-
schopsambt in de katholieke kerk vanaf 
Jansenius tot nu.

Zondag 7 november: Pontificale Hoog-
mis n.a.v. Cornelius Jansenius in de 
Willibrordusbasiliek te Hulst met als voor-
ganger de bisschop van Gent Mgr. Luc Van 
Looy s.d.b. om 10.30 uur.

Zondag 14 november om 10.30 plechtige 
eucharistieviering n.a.v. de afsluiting van het 
jubileumjaar: 150 jaar parochie Stoppeldijk.

Vrijdag 19 november: Een half uur stilte en 

bezinning rond het Heilig Sacrament in de 
Willibrordusbasiliek te Hulst om 19.00 uur.

Vrijdag 26 tot en met zondag 28 november:
Internationaal kunstweekend in de Catha-
rinakerk te Hengstdijk. Een bijzondere 
tentoonstelling waarin ook wordt getracht 
kunststromingen uit andere landen te pre-
senteren.

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

deceMBeR 2010
Zaterdag 4 december: Rozenkransgebed 
voor de vrede in de kapel van O.L.Vrouw ter 
Eecken te Kapellebrug om 14.30 uur.

Dinsdag 7 december: Bezinningsavond in de 
Advent o.l.v. pastor N.Polet en pater J.Reurs 
in ’t Heike te Heikant om 20.00 uur.

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

Zondag 19 december: In de kerk van 
Koewacht: kerstconcert van het gemengd 
koor St. Cecilia en de EMM Harmonie te 
Koewacht. 

RegIonale keRkelIjke acTIVITeITen  
In de PaRocHIes Van oosT-zeeuws-VlaandeRen

(wijzigingen voorbehouden)

MIsdIenaaRsReIs 10 julI 2010
Met een veertigtal acolieten en misdienaars 
en 8 begeleiders uit de regio Oost Zeeuws-
Vlaanderen vertrokken we vanaf den Dullaert 
richting Alphen aan den Rijn om een bezoek 
te brengen aan het Archéon. In dit thema-
park konden we zien hoe de mensen leefden 
in de Préhistorie, de Middeleeuwen en in de 
Romeinse tijd.
We konden er kanovaren in een boomstam, 
pijl- en boogschieten. Er waren een rond- 
leidingen in een vissersdorp uit de Middel- 
eeuwen, bij de bakker, pottenkoopman, 
leermakerij en, dit vonden de jongens heel 

erg spannend, het galgenveld.
Aan het eind van de dag gingen we kijken 
naar een gevecht tussen 2 gladiatoren. Deze 
vechters werden door de kinderen heel erg 
aangemoedigd en natuurlijk won de favoriet. 
Na een vermoeiende, warme maar heel leuke 
dag vertrokken we weer naar huis. 
Iedereen heeft het heel erg naar zijn zin gehad 
en ook de begeleiders hadden niet te klagen, 
het was een heel gezellige groep !! En zoals 
Beau zei: Het was heel leuk, ben benieuwd 
waar we volgend jaar naar toe gaan.
Harriëtte Clyncke

Boomstamvaren Frietjes uit 2010 !!De winnaar wordt gekroond

Drie mannen in het schandblok
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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

Ons erfgoed: de H. Martinuskerk.
In het licht van de noodzakelijke restauratie 
van de toren van onze parochiekerk, willen 
we deze keer kort stilstaan bij het verleden, 
heden en hopelijk toekomst van dit fraaie 
gebouw.

De huidige kerk dateert van 1871 en is de 
vijfde  kerk in onze woongemeenschap. Reeds 
in 1190 drukten Cisterciënzermonniken al 
hun eerste stempel op het leven in onze 
streek door het stichten van abdijen.
Een eerste kapel dateert van ca 1225 en 
deed dienst als kloosterkapel van de uithof 
te Sande. De tweede kerk werd ingewijd 
op 15 september 1457 en stond in de 
toenmalige Hontenissepolder op een plaats, 
nu buitendijks gebied, tegen de vaargeul 
bij Walsoorden. De derde kerk werd uit 
veiligheidsoverwegingen meer westelijk nabij 
Den Eeck gebouwd. Deze werd ingewijd op 

27 mei 1520.
Helaas werd deze in 1572, bij een inval 
van de geuzen verwoest en platgebrand. In 
1692 kreeg men pas toestemming een zgn. 
schuurkerk te bouwen aan de Groenendijk. 
Uiterlijk mocht het gebouw niets van een 
kerk hebben, dus geen toren of klokken. 
Het voornamelijk uit hout opgetrokken 
gebouwtje brandde in 1751 volledig af. Met 
veel moeite kwam op dezelfde plaats een 
nieuwe schuurkerk, die groter was. In 1797 
werd deze kerk gesloten en  verzegeld, omdat 
de pastoor weigerde trouw te zweren aan de 
Franse overheid.
Na de Franse overheersing werd de kerk weer 
vrijgegeven, maar zag er verwaarloosd uit. 
In 1805 kreeg ze een grondige opknapbeurt 
en er kwam een toren met klokken. De 
kerk werd echter te klein en door inzet van 
de toenmalige pastoor Smulders werd op 
19 januari 1869 de bouw voor een nieuwe 
kerk met toren voor de R.K.gemeenschap te 
Hontenisse aanbesteed.
In augustus 1870 werd de kerk opgeleverd. 
In 1871 werd het interieur voltooid en op 
2 mei 1871 werd de kerk door de deken 
van Hulst officieel 
ingewijd. Men sprak 
toen over “een zeer 
schoone kerk, die 
een pronkjuweel van 
gotische bouworde 
genoemd mag wor-
den”.

Verschillende res-
tauraties en opknap-
beurten hebben 
inmiddels plaats-
gevonden. Zo werd 
in 1994 de binnenk-
ant volledig geschil-
derd.

Als we zien hoe men in het verleden kosten 
noch moeite heeft gespaard om dit gebouw 
in stand te houden, dan is het logisch 
dat ook wij dit erfgoed voor de komende 
generatiewillen bewaren.
Op dit moment is de toren aan een grondige 
restauratie toe. Het kerkbestuur heeft zich 
ingespannen hiervoor de nodige subsidies 
te verkrijgen en we zitten nu,naar laat ons 
hopen, in een afrondende fase.

Helaas zullen de aangevraagde subsidies niet 
volledig alle kosten dekken.We zullen ook 
andere bronnen moeten aanboren om de 
nodige gelden bij elkaar te krijgen. Laat 
ons hopen dat we op korte termijn met de 
werkzaamheden kunnen beginnen.
(wordt vervolgd) 
J.C.

Geraadpleegd: De St.Martinuskerk te 
Groenendijk in het voetlicht, door Irma 
Collet-Bauwens en Carlo Buysrogge. 
Kloosterzande : 1994

PaRocHIe TeR duInen kloosTeRzande / ossenIsse

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

IPV oosT zeeuws VlaandeRen
clusTeR nooRd  Kloosterzande/Ossenisse • Lamswaarde • Terhole
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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

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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onze lIeVe VRouw TenHeMeloPneMIng
Op 15 augustus 2010 hebben we te 
Lamswaarde OLV Tenhemelopneming 
gevierd. Voorafgaand aan de processie die 
werd bijgewoond door een 40-tal mensen 
vond  er een viering plaats in de parochiekerk 
met als voorganger pastor Grossert. In de 
korte tijd dat de pastor voor onze parochie 
beschikbaar was deze dag -de dienst begon 
om 09:00 uur en om 10:30 uur moest hij 
een dienst doen in Kloosterzande- is alles 
toch prima verlopen. 
Bij de processie naar het kapelletje gelegen 
aan de Boudeloodijk was het opletten 
geblazen. 
Je kon merken dat de oogst nog volop 
aan de gang was. Het was een komen en 
gaan van tractorcombinaties. Met man en 
macht wilden de boeren het graan voor de 

aangekondigde regen droog binnen halen.
Eenmaal aangekomen bij het kapelletje werd 
begonnen met een Marialied dat door de 
aanwezigen uit volle borst werd meegezongen. 
Dit was ook wel nodig om boven het geluid 
van de opstekende wind uit te komen. Door 
de Pastor en Marie-Louise Colpaart werden 
enkele gebeden voorgelezen. Vervolgens 
werd de  plechtigheid afgesloten met nog 
een Marialied. Na het wensen van een goede 
zondag werd de plechtigheid afgesloten door 
pastor Grossert en vervolgde ieder zijn weg 
huiswaarts.
Na een korte evaluatie van de viering met 
de pastor is menigeen  het er over eens dat 
we deze processie in ere dienen te houden. 
We kunnen terugkijken op een geslaagde 
processie. 

oPen MonuMenTdag laMswaaRde 
11 sePTeMBeR 2010.

Om halftien aangekomen om de wegbe-
wijzering aan te brengen en om de vlag uit 
te hangen.
Voor de middag was het vrij rustig en was 
er enkel bezoek van de koster die de zaken 
voor de zondagviering in gereedheid kwam 
brengen. 
Na de middag was er een geregelde 
toestroom van mensen die gebruik maakten 
van de gelegenheid om de kerk buiten de 
normale openingstijden te bezoeken. De 
weergoden waren de bezoekers gunstig 
gezind. Er zijn 60 bezoekers geweest 
afkomstig uit buurtparochies en enkelen 

uit het Waesland, Walcheren en Zuid-
Beveland. 
Opmerkelijk veel mensen van andere 
geloofsovertuigingen die zich verdiepen 
in de katholieke cultuur. De dag werd 
afgesloten met een rondleiding van 
‘Curamuspersoneel’ die een personeelsdag 
hadden bij de P&P-Hoeve. Alle bezoekers 
spraken hun waardering uit voor de 
prachtig gerestaureerde kerk en over het 
onaangetaste kerkinterieur. Samengevat, 
een dag waarop we onze kerk eens hebben 
kunnen presenteren aan anderen dan de 
eigen parochianen.

VIeRIng naTIonale zIekendag  
12 sePTeMBeR 2010 In laMswaaRde

Iedere 2e zondag van september wordt in 
Nederland aandacht besteed aan de Nationale 
Ziekendag. Dit jaar met het thema “Doe 
Mee”. Eigenlijk een oproep aan iedereen om 
mee te doen; iets wat niet voor iedereen 
vanzelfsprekend is, want ziekte of handicap 
kan hiervoor een belemmering zijn. Maar het 
thema is vooral ook een oproep aan wie gezond 
is; om degenen te helpen die in het dagelijks 

leven te maken hebben met een belemmering.
Dit jaar werd de Zonnebloem Hontenisse 
voor de viering van de Nationale Ziekendag 
gastvrij ontvangen in de parochiekerk van 
de H. Cornelius te Lamswaarde. Na een 
sfeervolle woord- en communieviering was 
iedereen, jong, oud, ziek of gezond, van 
harte welkom om samen in dorpscentrum de 
Luifel nog een kopje koffie te drinken.

keRkkooR 
PaRocHIe 

H.coRnelIus
Op Lamswaarde hebben we twee 
verschillende koren die evenwel tezamen 
behoren tot Zangvereniging Terra Sancta.
Het zogenaamde “grootkoor” bestaat 
momenteel uit 50 leden en zingt 
voornamelijk klassieke, religieuze en 
profane meerstemmige werken.
Het kerkkoor bestaat momenteel uit 
slechts 7 leden en staat op zondagmorgen 
onder leiding van Willie van Puijvelde. 
Zij belasten zich met het opluisteren 
van de wekelijkse vieringen en worden 
daarbij (om de andere week) begeleid 
door Anita Valckx. De muzikale leiding 
van beide koren is in handen van 
docent/musicus Ad van de Wege die 
ons op de wekelijkse repetities steeds 
opnieuw weer nieuwe liederen aanleert. 
Over het algemeen zijn de kerkgangers 
erg tevreden over onze zang ondanks 
dat er natuurlijk af en toe wel eens 
een slippertje wordt gemaakt, we zijn 
tenslotte amateurs. Voor uitvaarten 
en enkele andere kerkelijke diensten 
kunnen we een beroep doen op organist 
Willy Lambert uit Vogelwaarde.
Omdat de gemiddelde leeftijd van de 
kerkkoor-leden al in de zeventig is, zou 
aanvulling van jongere zangers zeer 
welkom zijn, de onderlinge band tussen 
onze leden is bijzonder goed.
Mocht U na het lezen 
hiervan behoefte 
hebben aan meer 
informatie kijk dan 
‘ns op onze website 
www.terrasancta.
nl

Willie van 
Puijvelde

keRkTuIn:
Wie geregeld langs de kerk loopt ziet momenteel een braakliggende kerktuin liggen. Het 
onkruid is al enkele malen kapot gespoten en voor de rest verandert er weinig. Hier komt 
binnenkort een einde aan. De Gemeente Hulst gaat de hemelwaterafvoer aansluiten op het 
oppervlaktewater en zal enkele nieuwe buizen aanlegen in de kerktuin. Dit karwei zal in de 2e 
week van oktober starten. Als dit voltooid is, zal er gras worden ingezaaid door Paul de Booij. 
Paul zal ook de verdere verzorging op zich nemen.
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IPV oosT zeeuws VlaandeRen
clusTeR oosT  Clinge • Graauw • Nieuw-Namen

Planning vieringen Vormsel en eerste communie 2011 – clinge.
In 2011 zal de Vormselviering voor de jongens en meisjes uit onze parochie plaatsvinden 
op zondag 15 mei om 10u30 in de parochiekerk van Sint Jansteen.
De Eerste Communieviering zal plaatsvinden op zondag 5 juni om 10u30 (aanvangstijd is 
nog onder voorbehoud) in onze parochiekerk.
De kennismakingsviering voor de aanstaande Communicantjes zal doorgaan op zaterdag 
9 april om 19u00. in de parochiekerk. De terugkomviering wordt gehouden op zaterdag 
2 juli eveneens om 19u00. In de parochiekerk.

ResTauRaTIe PaRocHIekeRk H. HenRIcus clInge
In 2009 heeft het parochiebestuur opdracht 
gegeven een onderzoek te doen naar de 
bouwkundige staat van het kerkgebouw op 
aangeven van de rapporten van monumen-
tenwacht.
Grondig onderzoek met o.a. de inzet van een 
hoogwerker is vertaald naar een actieplan 
voor de komende 12 jaar onderbouwd met 
cijfers, foto’s en resultaten van deskundig 
onderzoek. 
Ook al doet de binnenkant van het gebouw 
vermoeden dat er weinig aan de hand is, heeft 
het kerkbestuur toch moeten constateren dat 
met name de kap van zowel kerk als toren 
aan groot onderhoud toe is. 
Het metselwerk en voegwerk is versleten, 
het zinkwerk is slecht en de goten lekken, 
het loodwerk is uitgezakt en gescheurd, de 

onderliggende muurplaten en trekbalken 
zijn aangetast door schimmels en houtrot. 
Ook de glas-in-lood ramen verdienen 
onderhoud. Dit is een kleine opsomming 
van geconstateerde gebreken. 
Het eerste zesjarenplan is goedgekeurd door 
de rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 
Nog belangrijker voor het kerkbestuur is, 
dat 65% van de kosten vergoed worden door 
het ministerie van OC&W. Van de totale 
investering van € 689.000 wordt € 448.000 
gefinancierd door de rijksoverheid. Het 
parochiebestuur moet dus zelf € 241.000 
aan kosten voor zijn rekening nemen. Dit is 
een hele zware investeringslast. 
Daarom doen we een beroep op de provincie 
om in aanmerking te komen voor een 
aanvullende subsidie. Ook de gemeente 

is benaderd met een verzoek om de eigen 
bijdrage voor de toren te subsidiëren. Het gaat 
hierbij om een bedrag van ruim €  50.000.
Het kerkbestuur is gestart met het benaderen 
van de bevolking om een steen(tje) bij 
te dragen in de kosten. Op verschillende 
manieren zal getracht worden geld in te 
zamelen om de financiële investeringen voor 
de parochie zo ver als mogelijk te verlagen. 
Het bestuur zal met verschillende acties 
aandacht vragen voor de restauratie. Het 
parochiebestuur hoopt op de medewerking 
van velen om zowel het eerste plan te kunnen 
uitvoeren alsook een gezonde basis te hebben 
voor het tweede zesjarenplan waarmee ook 
nog eens € 200.000 gemoeid is. 
Jacques Leegstraten, secretaris kerkbestuur 
Clinge. 

Het kerkbestuur heeft per 1 juni afscheid 
genomen van Danny de Loos als bestuurs-
lid. Danny heeft gedurende 8 jaar de taak 
van kerkhofbeheerder op zich genomen. In 
overleg met het kerkbestuur heeft hij besloten 
dit werk voort te willen zetten. Voor vragen 
omtrent het kerkhof kunt u dus nog steeds 
bij hem terecht. In diezelfde maand heeft de 
bisschop Erwin Poppe als nieuw lid van het 
bestuur aangesteld. Erwin heeft voorlopig 
nog geen portefeuille binnen het bestuur 
maar is momenteel wel al volop actief bezig 
met de organisatie van de aankomende res-
tauratiewerken. Wij willen Danny hartelijk 
danken voor zijn jarenlange inzet en hopen 
dat hij nog lang als vrijwilliger binnen onze 
parochie actief mag blijven. Erwin willen we 
van harte welkom heten en hopen dat hij 

zich vlug bij ons bestuur thuis mag voelen. 
Hier nog een korte voorstelling door Erwin: 
Ik ben Erwin Poppe. Ik ben 39 jaar oud en 
nu bijna vijftien jaar woonachtig in Clinge. 
Sinds enkele jaren woon ik recht tegenover de 
H. Henricuskerk in een door ons opgeknapte 
jaren-dertig woning, welke gebouwd is als 
burgemeesterswoning. Ik ben getrouwd met 
Chantal die werkzaam is als wijkziekenver-
pleegster in Clinge en omliggende dorpen. 
Samen hebben we een dochter, Kirsten, die 
nu acht jaar oud is. Beroepsmatig ben ik 
werkzaam als plant-engineer bij een wereld-
wijd bedrijf in de voedingsmiddelenindustrie. 
Qua vrijetijdsbesteding gaat er veel tijd op 
aan sporten (hardlopen, fietsen en spinning). 
Verder vinden we het fijn om rond te reizen 
en andere gebieden te ontdekken.

Maatje koens 90 jaar!
Maandag 20 september is Maatje Koens 
90 jaar geworden. In 1920 is zij geboren 
in ’s Heerenhoek. Op 1 december 1974 
nam zij haar intrek in de pastorie te 
Clinge; dit op vraag van pastoor Jo van 
der Heyden die op 1 november van dat 
jaar in de H. Henricusparochie te Clinge 
benoemd was. Ruim 28 jaar woonde en 
werkte Maatje daar en was zij dienstbaar 
te midden van ons. Enkele jaren geleden 
verhuisde ze naar Hulst waar zij nog steeds 
zelfstandig woont. Maatje… namens 
het kerkbestuur en de parochianen uit 
Clinge: Hartelijk gefeliciteerd met uw 90e 
verjaardag!

keRkBesTuuR H. HenRIcus clInge.
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Voor de jeugd

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

 GROND-, GEWAS- EN MILIEU LABORATORIUM

“zeeuws-Vlaanderen

Wij bieden u een volledige dienstverlening aan:
- Bemonstering  - Analyse  - Advies

Vraag vrijblijvend informatie aan:

Zandbergsestraat 1 - 4569 TC  Graauw
Tel. 0114-635400 - Fax 0114-635754

Ingeschreven in het 
STERLAB register voor 
laboratoria onder nr. L 
201 voor de gebieden zoals 
nader omschreven in de 
erkenning

Uw partner voor:
 Land- en tuinbouwkundig onderzoek
 Minas mestanalyse
 Milieukundig onderzoek
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Wij zijn leverancier van natuursteen  
Schouwen,en gespecialiseerd in maat- 
Werk. 
 
Kunnen ieder model schouw of natuursteen 
product leveren. 
 
Zowel aan de wederverkoper als particulier. 
 
Kijk op www.Schouwenparadijs.nl 
  

Heb je het gehoord? vroeg de viool. Heb je 
mijn stem gehoord? Soms geloof ik het zelf 
maar half dat ik zo kan zingen. Ik kan het 
ook nog niet zo heel erg lang, sinds ik viool 

de VIool
ben eigenlijk. Ik ben ook niet altijd viool 
geweest. Eerst was ik een boom, en nog wel 
een hele prachtige. Mijn stam was breed, 
mijn wortels sterk en mijn takken vol ritse-
lend blad en zó was mijn stem: ritselen en 
ruisen als het een beetje waaien wou...
Toen kwam de dag van de houthakkers met 
hun bijlen en zagen. Niet bij mij. Niet bij 
mij, dacht ik, want ik wilde niet sterven. 
Maar ze kwamen toch en zaagden mijn 
mooie stam van mijn wortels en ik viel.
Veel is er met mij gebeurd. Ik werd gesleept 

over de aarde, doorweekt in aarde en 
gedroogd in de wind. Ik ben in stukken 
gedeeld, in planken gezaagd en uitgekozen 
door een man, die vioolbouwer was.
Hij werkte aan mij, met beitels en schaven, 
met lijm en lak en ik werd erg mooi om te 
zien, glanzend en licht gebogen, prachtig 
gemaakt.
Maar het wonder gebeurde toen de speler 
mij in zijn hand nam. Ik had een stem. Ik 
die zo bang was om te sterven. Hoor hoe 
ik zing!
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IPV oosT zeeuws VlaandeRen
clusTeR wesT Boschkapelle • Hengstdijk • Stoppeldijk

waaR geBeuRd
Door Kerkelijk Kunstbezit werden 
opnieuw foto’s gemaakt van de 
inventaris van de kerk.
We kwamen tot de ontdekking dat 
niet St. Jozef, maar de H. Antonius 
bij Maria en het kindje Jezus stond. 
En je begrijpt het wel, dan komen de 
opmerkingen vanzelf: “Kijk nou toch, 
Maria en  Antonius samen, ja, ja de  
moderne tijd en Jozef vindt het maar 
goed??” Etc. etc.
Wat wil nu verder het geval. Zoals  
iedereen wel weet heeft Antonius een 
lelie in zijn hand. Een lelie, symbool 
van zuiverheid. Een van ons wil het 
Antoniusbeeld zijn oude plaats terug 
geven en stoot ergens tegen aan. De 
lelie breekt af. “Zie je wel. Antonius 
heeft echt zijn onschuld verloren”.

gezaMenlIjke VIeRIng 
MeT alleRzIelen

Het bestuur van de personele unie van de parochies 
Boschkapelle, Stoppeldijk en Hengstdijk heeft besloten 
om met Allerzielen, de overledenen uit alle drie de 
parochies in een gezamenlijke dienst te gedenken. Deze 
dienst vindt plaats op dinsdag 2 november om 19.00 
uur in de Catharinakerk te Hengstdijk. Voorganger is 
pastor Chantal van de Walle. 

PaRocHIe  

H. caTHaRIna 850 jaaR

Volgend jaar 2011, viert onze parochie het 850 jarig 
bestaan. In het jaar 1161 is de parochie gesticht door 
de Norbertijnerabdij van Drongen (bij Gent) Vanaf 
1161 wordt de H. Catharina van Alexandrië als 
patrones van de kerk en het dorp aangeroepen tegen 
kattelijnewielen, exeem en kwaadaardige gezwellen. 
Haar feest wordt jaarlijks gevierd op 25 november. 
Als een van de oudste parochies van Oost Zeeuws-
Vlaanderen laten we dit niet ongemerkt voorbij gaan. 
Er komt een werkgroep die vorm gaat geven aan dit 
jubileumjaar. U zult hier ongetwijfeld nog meer over 
horen.

nIeuw Boek oVeR de 
PaRocHIe Van de H. 

geRulPHus Te sToPPeldIjk-
VogelwaaRde.

Dit jaar bestaat de kerk van de parochie Stoppeldijk te 
Vogelwaarde 150 jaar. 
Eén van de activiteiten om dit te vieren is een nieuw 
boek over de geschiedenis van deze parochie. In 
1959 is een boekje verschenen over de geschiedenis 
van de parochie Stoppeldijk bij gelegenheid van het 
gouden priesterfeest van de toenmalige deken Staal. 
Dat boekje is destijds geschreven door de pastoor van 
Hengstdijk, G. Bongenaar.
De geschiedenis wordt nu herschreven, aangevuld 
met nieuwe feiten en bijzonderheden van weleer en 
van de afgelopen vijftig jaar. Het boek bevat niet 
alleen talrijke kaarten en foto’s ter illustratie van de 
beschreven gebeurtenissen, maar ook oude en nieuwe 
dorpsgezichten.
Het boek wordt geschreven door Ria Sponselee-van 
Geertruij en Arie en George Sponselee.
Tijdens de open monumentendag op zaterdag 11 
september 2010 lag een voorbeeld-exemplaar van het 
boek in de kerk van Stoppeldijk ter inzage en kon men 
er op intekenen.
Het boek verschijnt op zondag 14 november 2010 als 
afsluiting van de jubileumviering. 
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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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Hulst (Zeeuws Vlaanderen) . Industrieterrein Tol-Morres . Industrieweg 2
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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.
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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:

SB
26
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IPV oosT zeeuws VlaandeRen
clusTeR zuId Heikant • Koewacht • St. Jansteen

Mist in een kerkgebouw? Nou ja, niet helemaal, maar het leek er erg 
veel op. (Zie bijgaande foto.)
Tijdens restauratiewerkzaamheden aan onze glas-in-lood ramen 
is het een beetje uit de hand gelopen. Slijpstof is niet afdoende 
afgeschermd en kwam derhalve in het kerkgebouw terecht, waardoor 
letterlijk alles onder het stof kwam te zitten, en niet zo’n beetje ook. 
Dit was op vrijdag gebeurd en op zaterdag hing er nog een mist in 
de kerk. Het kerkbestuur was genoodzaakt de geplande eredienst 
van zondag 6 juni af te gelasten. Zo veel mogelijk mensen waren 
ingelicht, maar enkelen moesten bij de kerk huiswaarts gestuurd 
worden. Helaas. Het R.K. Kerkbestuur van Koewacht biedt bij deze 
zijn excuses aan voor het niet doorgaan van de eredienst en hoopt 
nooit meer een dienst te moeten afgelasten. De aannemer gaat zo snel 
mogelijk het kerkgebouw schoonmaken, zodat we de mensen weer 
op een fatsoenlijke manier in onze kerk kunnen ontvangen. U bent 
van harte welkom. (Namens het Kerkbestuur, George van der Sijpt)

MIsT In HeT keRkgeBouw Van koewacHT

Caritas staat voor dienstbaarheid of 
naastenliefde. In de katholieke kerk is het de 
verzamelnaam voor alle liefdadigheidswerk, 
waartoe horen: het geven van geld of het 
schenken van goederen aan goede doelen 
én het persoonlijk gerichte vrijwilligerswerk, 
ook wel diaconie genoemd. Omdat het 
diaconale gedeelte mede gedragen wordt 
door goed werkende groeperingen, zoals: 
Zonnebloem, bejaardensoos, rouwgroepen 
en anderen, beperkt Caritas zich in Oost 
Zeeuws-Vlaanderen tot de eerste taak: 
ondersteuning van goede doelen.

In de parochies Heikant en St. Jansteen 
werkt Caritas al vele jaren samen. Het 
bestuur bestaat uit: de voorzitter met als 
extra taak regionale contacten, secretaris, 
penningmeester, twee leden met de zorg 
voor de vastenactie en een lid met de zorg 
voor informatie van de gekozen doelen. 
Bestuursleden worden door de bisschop 
benoemd voor ten hoogste  twee keer zes 
jaar. Daarna dient een bestuurslid af te 
treden. Op dit moment is de penningmeester 
aftredend, voor hem wordt iemand gezocht.  
Van alle taken neemt het werk voor de 
vastenactie de meeste tijd in beslag, maar 
dit geeft ook de meeste voldoening. Achter 
de schermen is er ongeveer negen maanden 
werk aan. Het begint met  de doelkeuze. 
Vanuit het bisdom worden enkele concrete 
doelen voorgesteld. Regionaal wordt het 
uiteindelijke doel vastgelegd. Daarna worden 
de acties georganiseerd: de kerkcollecte, de 
huis aan huis collecte, de sponsorloop en 
de spaarpottenactie op school. Na afloop 
worden de gelden geteld en overgemaakt 
aan Cordaid. Gemiddeld is dat voor St. Jan- 
steen en Heikant samen per jaar E5.000. 
Enkele jaren geleden is gekozen voor een 

eenmalige regionale ondersteuning van 
het werk van Pater Swinne in Columbia. 
Daarvoor is door alle parochies samen meer 
dan E25.000 opgehaald. Cordaid heeft dit 
bedrag nog verdubbeld. 
Enkele jaren later organiseerde Caritas 
St. Jansteen in samenwerking met alle 
verenigingen weer een actie voor het 
werk van dezelfde pater. Later is ook 
nog in samenwerking met de plaatselijke 
middenstand een schilderijenactie opgezet. 
De opbrengst van beide acties was geweldig. 
Daarnaast is er aandacht voor de maandelijkse 
collecte. Hiervoor reiken bisdom en pastores 
de doelen aan. Uit de lijsten wordt een keuze 
gemaakt. Voor een collecte voor een goed 
doel van buiten de parochie verwachten de 
kerkgangers voldoende informatie. Die is 
niet altijd voorhanden. Het caritasbestuur 
probeert hieraan tegemoet te komen door 
te verzoeken om de informatie tijdig aan te 
leveren.
Andere taken vinden in alle stilte plaats. Zo 
is er een Caritas-overkoepelend Kerkelijk 
Noodfonds dat in samenwerking met het 
maatschappelijk werk ondersteuning kan 

bieden aan personen in financiële nood, 
die niet op een andere wijze gelenigd kan 
worden. Voor individuele personen in nood 
kan eventueel bij gemeente of provincie 
bemiddeld worden. 

In Oost Zeeuws-Vlaanderen zijn de meeste 
Caritassen klein. Al die losse besturen doen 
geweldig hun best, maar samen verspillen zij 
veel persoonlijke inzet. Daarom wenst het 
bisdom hier verandering in te brengen. Het 
voorstel is om te komen tot een structuur van 
één overkoepelende Caritas, met daarnaast 
werkgroepen die plaatselijk de acties willen 
en kunnen uitvoeren. Uiteindelijk kan een 
grotere eenheid meer bereiken en dat komt de 
opbrengst van de acties zeker ten goede. De 
eerste aftastende besprekingen zijn gevoerd 
en worden nu door een stuurgroep verder 
uitgewerkt. Er is nog geen duidelijkheid 
wanneer er in de praktijk veranderingen 
doorgevoerd worden. Paul Prince vindt 
het een uitdaging mee vorm te geven aan 
de nieuwe opzet. Hij wil komen tot een 
bewustwording dat samenwerken op grotere 
schaal positief werkt. Zijn bestuurlijke en 
administratieve ervaring wil hij hiervoor 
inzetten.

Positief is de ervaring dat anderen een idee 
overnemen. Een van de acties voor Pater 
Swinne bv. was het Swinne-broodje. Later 
hebben de pastores het idee overgenomen 
en nu is er iedere Witte Donderdag een actie 
met broodjes voor het goede doel.

Paul, bedankt voor je inzet en succes met de 
samenwerking.
Omer Calle.

Paul Prince: samenwerking werkt positief

caRITas sT. jansTeen – HeIkanT weRken In sTIlTe
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Op 7 augustus vertrokken we al om 08.30 
uur met een bijna volle bus vanaf het 
Kerkplein voor het jaarlijkse uitstapje. Dit 
jaar naar de Brabantse Kempen.
Omdat we onderweg geen oponthoud 
hadden, waren we te vroeg op onze eerste 
bestemming: het Streekmuseum in Eersel. 
Maar geen probleem: totdat de koffie klaar 
was, konden we met het prachtige weer al 
eens rondkijken in de mooie, grote tuin 
en konden ook allerlei oude volksspelen 
worden beoefend. Onder het genot van een 
kop koffie met vlaai werd ons aan de hand 
van een cd-rompresentatie de geschiedenis 
en de opzet van het museum verteld. 
Daarna konden we zelf rondkijken: voor de 
ouderen – en dat waren we vrijwel allemaal 
– een wereld van herkenning. De dank aan 
het museum werd overgebracht door het 
zingen van – hoe kan het ook anders – het 
Vlasserslied.
Een korte tocht door de streek bracht ons 

vervolgens bij de Lambertuskerk in Vessem. 
In deze mooi gerestaureerde kerk was het 
weer genieten van allerlei zaken die met 
ons geloof zijn verbonden en deel uitmaken 
van de cultuurgeschiedenis. Het bezoek 
werd afgerond met een prachtig gezongen 
Marialied.
De goed verzorgde Kempische koffietafel 
was het volgende onderdeel van onze reis 
om daarna  via een bustocht langs vele 
kapelletjes in de Acht Zaligheden allerlei 
wetenswaardigheden en anekdotes te horen 
van onze gids. Deze tocht eindigde in het 
Likeur- en Frismuseum in Hilvarenbeek. 
Behalve van de geschiedenis van likeur 
en frisdrank met de daarbij behorende 
uitgebreide flessenverzamelingen, werd ook 
genoten van het proeven van verschillende 
lekkere drankjes. De Chinese rijsttafel was 
de kers op de pudding van ons uitstapje. 
Alhoewel we nog een terugreis voor de boeg 
hadden, werd hier het bezoek afgesloten met 
een mooi, ingetogen gezongen avondlied.

uITsTaPje sT. cecIlIakooR koewacHT

jacoBskeRkenPad
Ter gelegenheid van het 25 
jarig bestaan van het Vlaams 
Genootschap van Santiago 
de Compostela hebben 
60 pelgrims gedurende 38 
stapdagen 18 Jacobskerken 
bezocht. Op 7 juli werd 
eerst de kerk op Belgisch 
Koewacht bezocht en daarna 
werd de grens overgestoken 
voor een kort programma in 
de Philippus en Jacobuskerk 
op Nederlands Koewacht. 
De kunstenares-dichteres 
Jorien Brugmans en de 
dichter-verteller Thomas 
Rubico (zelf Santigo pelgrim) 
brachten onder begeleiding 
van gitarist Jos Genbrugge 
een programma ‘Piedras 
Silenciosas (stille stemmen) 
met verwijzing naar de 
stille stenen op de Spaanse 
pelgrimswegen.

ResTauRaTIe 
keRkRaaM 
koewacHT

Het zal de regelmatige kerkbezoeker 
niet zijn ontgaan dat afgelopen 
zomer het grote glas-in-loodraam, 
aan de zuidzijde, boven het oksaal, 
is gerestaureerd. Dit heeft nogal wat 
ongemak veroorzaakt. Behalve dat de 
ingang van de kerk door het plaatsen 
van de stelling moeilijk bereikbaar 
was, heeft het zelfs geleid tot het 
afgelasten van een kerkdienst. Bij 
de werkzaamheden was de kerk niet 
afdoende afgeschermd tegen het 
slijpstof, waardoor in de kerk letterlijk 
alles onder het stof kwam te zitten en 
niet zo’n beetje ook. Dit was op vrijdag 
gebeurd en op zaterdag hing er nog 
een mist in de kerk. Het kerkbestuur 
was genoodzaakt de geplande eredienst 
van zondag 6 juni af te gelasten. Zo 
veel mogelijk mensen waren ingelicht, 
maar enkelen moesten bij de kerk 
huiswaarts gestuurd worden. Helaas. 
Het R.K. Kerkbestuur van Koewacht 
biedt bij deze zijn excuses aan voor 
het niet doorgaan van de eredienst en 
hoopt nooit meer een dienst te moeten 
afgelasten. Mede door de geweldige 
inzet van een groot aantal vrijwilligers 
kon de kerk voor de volgende zondag 
op tijd worden schoongemaakt.
Ondertussen is het raam mooi 
gerestaureerd en is, tot tevredenheid 
van beide partijen, met het bedrijf een 
regeling getroffen voor het oplossen 
van de stofproblemen en de gevolgen 
daarvan.
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Ongeveer een jaar geleden hebben wij in 
de Kerkkoerier gemeld dat het penibele 
westraam van de Heikantse kerk eindelijk 
zou worden gerestaureerd.  Het doet ons 
plezier om te kunnen melden dat dit 
grote raam eindelijk weer in zijn oude 
glorie prijkt.

Hoe is dit verlopen?
Nadat de steunconstructie die het 
raam tien jaar lang heeft behoed voor 
uitwaaien verwijderd werd, moesten de 
glas-in-lood panelen er voorzichtig 
uitgehaald worden. Dat bleek nog 
geen sinecure, want de Heikantse 
kerk is gemetseld met straffe 
specie en ook de panelen bleken 
aan minstens twee kanten met 
deze specie ingemetseld te zijn 
waardoor er veel breuk optrad aan 
de randen. Omdat er al heel wat 
glaasjes kapot waren heeft dit er 
toe geleid dat er nogal wat nieuw 
glas moest worden toegepast. 
Tot in Duitsland toe is er naar 
gezocht! Het zoeken naar passend 
glas werd extra bemoeilijkt omdat 
het glas door de jaren heen sterk 
verkleurd is, veel donkerder 
geworden. Hierdoor is het soms 
niet mogelijk om nieuw glas van 
dezelfde samenstelling te gebruiken naast 
identiek, maar verweerd oud glas! Voor 
degenen die het niet weten: in elk paneel 
zit glas van diverse kleuren, aan de randen 
zijn dit meestal donkerder glazen dan in 
het midden, en de overgang van donker 
naar licht verloopt geleidelijk waardoor 
er maar weinig glazen hetzelfde van kleur 
zijn. Ook zijn de buitenste glazen kleiner 
dan de binnenste. (Alleen vanwege de 
symmetrie zit er aan de linker- en de 
rechterkant telkens een zelfde paneel.) 
Door al die variatie van kleur en vorm 
moest er veel gezoek en creativiteit aan 
te pas komen om er voor te zorgen dat 
het eindresultaat na restauratie niet al te 
contrasterend zou worden. Daarom ook 
werden alle panelen na demontage direct 
genummerd en gefotografeerd. 
De inbreng van Monumentenzorg heeft 
er toe geleid dat de oude glazen alleen 
gereinigd mochten worden met water 
en azijn. Blijkbaar moest de aantasting 
van het glas, veroorzaakt door de zure 
regen uit het verleden, behouden blijven! 
Dat is aan “ons leken” maar moeilijk 
uit te leggen, want alleen het westraam 
kent (vanwege zijn kwetsbare positie?) 
een ernstige aantasting door de zure 
regen. Het eindresultaat is dat aan heel 
wat glazen van het gerestaureerde raam 
vooral de ongelijkmatige vervuiling nog 

goed te zien is, terwijl de nog niet 
gerestaureerde ramen dit euvel niet laten 
zien! Desondanks is het Atelier Artistique 
uit Bergen op Zoom gelukt om met 
een goed eindresultaat te komen. Kom 
zelf eens kijken, zou ik willen zeggen. 
Overigens was ook het metselwerk, 
uitgevoerd door Bouwbedrijf J. Smet,  
geen sinecure. Want zoals wellicht 
bekend zitten er in het westraam dunne 
gemetselde kolommen van minstens 6 
meter hoog. En elke laag bleek niet uit 

een hele steen te bestaan maar uit twee 
halve, waartussen dan de panelen moesten 
worden gemetseld. Om dit kritieke werk 
tot een goed einde te kunnen brengen 
zijn er bij het opmetselen steunmallen 
gebruikt. Hiervoor zijn de U-profielen 
van de oude steunconstructie gebruikt.

Op zondagochtend 20 juni was er een 
zeer gewaardeerd benefietconcert in de 
Heikantse kerk door de Heikantse fanfare. 
Daarbij werd het raam officieel onthuld 
en kregen een aantal sponsors (na een 
aparte ontvangst in de pastorie) een glas-
in-lood raamhanger van de Heikantse 
kerk overhandigd. Er waren ook enkele 
genereuze particuliere schenkers die door 
ons in onze dankbetuiging niet vergeten 
werden, want zonder hun financiële 
geste zou dit karwei nooit van de grond 
gekomen zijn. 

Van de genodigde gezagdragers was 
alleen wethouder A. Totté present. Van 
de meeste, o.a. het Bisdom, hebben we 
geen reactie ontvangen.

De toegang tot dit gebeuren was gratis, 
en alle aanwezigen kregen na afloop 
een drankje en een hapje aangeboden 
door de organiserende stichting en het 
kerkbestuur. Want het was tenslotte feest. 

Het is immers niet niks als een kleine 
gemeenschap als Heikant praktisch 
zonder subsidie een dergelijke klus 
klaart. Want tot op heden heeft de kerk 
van Heikant, toch een Rijksmonument, 
alleen onderhoudssubsidie ontvangen, 
en dat geld gaat gewoonlijk op aan 
regulier onderhoud.

Na restauratie van dit eerste raam rijst 
onmiddellijk de vraag op: Hoe nu verder? 
Want het kleine spaarpotje is leeg, en er 

staan nog een heleboel ramen op 
de wachtlijst.
We zijn van mening dat er vers 
geld moet komen, en nu niet 
alleen van de lokale gemeenschap. 
Want ondanks het feit dat er een 
crisis schijnt te zijn, gaat het leven 
gewoon door en wij denken dat 
het toch mogelijk zou moeten 
zijn om grote sponsors, goede 
doelenstichtingen en overheden 
te bewegen om eindelijk ook eens 
een duit in het zakje te doen. 
Over deze aanpak zijn we ons in 
Heikant nu aan het beraden. 

Natuurlijk blijven ook alle partic-
uliere bijdragen broodnodig. Voor 
dat doel hebben we een werkelijk 

schitterende glas-in-lood raamhanger 
laten ontwerpen met in het midden een 
fraaie afbeelding van de Heikantse kerk. 
Deze afbeelding is afkomstig van het 
originele parochiestempel. Dit stempel 
bevat een gegraveerde afbeelding die 
werd gemaakt door architect Sturm, de 
ontwerper van de Heikantse kerk. We 
hebben hiervan een eenmalige serie laten 
maken door Atelier Artistique. Bijzonder 
aan deze raamhangers is niet alleen 
het feit dat er bijna geen twee identiek 
zijn qua kleuren, maar ook dat de vier 
kleinste stukjes glas in de hoeken origi-
neel glas bevatten uit het westraam. Dit 
maakt de raamhangers werkelijk uniek. 
Voor mensen die een band hebben met 
Heikant of zijn kerk is dit echt een ding 
om in huis te willen hebben.

Voor het afgebeelde model raamhanger 
vragen wij €60. Er is ook een kleinere 
versie, zonder rand, en die kost €35. 
Voor dat geld krijgt u als lezer van 
de Kerkkoerier de raamhanger thuis 
afgeleverd, met kettinkje zodat u het 
onmiddellijk kunt ophangen. Met 
de opbrengst van deze actie helpt de 
organiserende stichting het kerkbestuur 
om verder te gaan. Dus grijp meteen de 
telefoon en bel 0114-370555.
K. Martinet

HeT HeIkanTse wesTRaaM Is klaaR!
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PassIesPelen 2010

zondag 28 november om 16.00 in de 
Basiliek te Hulst:
o.a. 

Stabat Mater J.G. Rheinberger
Requiem Opus 48 Gabriel Faurè

m.m.v. 
Chapelle de Lorraine
Margareta Claeys, sopraan
Joris Derder, bas
Koen Maris, orgel
Dirigent
Bert De Jonghe

Groots, indrukwekkend, adembenemend, 
ontroerend, zo waren de passiespelen in 
Tegelen.
Op zondag 18 juli om 9 uur vertrokken 
wij met 23 personen per bus naar Tegelen. 
De reis was georganiseerd door de K.B.O. 
Onderweg genoten wij van een warme 
maaltijd. Aangekomen op de plaats van 
bestemming konden wij gaan zitten op een 
overdekte tribune met 3400 zitplaatsen.
Een groots decor uit de tijd van het leven 
van Jezus was in een oude kloostertuin 

opgebouwd. Met 400 personen, die 
aan het spel deelnamen was het een 
indrukwekkend gebeuren. 
En ondanks dat je over het lijden van Jezus 
zo dikwijls hebt gelezen, raakte je ontroerd 
door de muziek en het uitgebeelde verhaal 
van Jezus en zijn volgelingen. Het was 
indrukwekkend en ik zal het niet gauw 
vergeten. Ik spreek mijn waardering uit 
voor al die spelers die eens in de vijf jaar 
23 voorstellingen geven. 
Elly de Theije

conceRT HulsTeR geMengd kooR

Oktober de maand van de rozenkrans. 
Meteen moest ik denken aan het rozenhoedje 
dat we iedere avond baden in de mei- en 
oktobermaand.
’s Avonds na het eten, allemaal op je knieën. 
Vader bad voor en wij dreunden alle 
Weesgegroetjes en Onzevaders na.
Vijftig + drie Weesgegroetjes en zeven 
Onzevaders. Het avondgebed werd er maar 
meteen achteraan gebeden, dan konden we 
het niet vergeten voor we gingen slapen.
Het ergste was…… de kokosmat. Die stond 
na het bidden in onze knieën. Je ging al eens 
verzitten, maar veel helpen deed het niet.
Smoesjes om niet mee te hoeven bidden 
hielpen ook niet. En als je met een 
vriendinnetje afgesproken had en ze kwam 
een beetje vroeg, mocht ze mee bidden en 
natuurlijk ook met de knieën op de kokosmat.
Toch had het ook wel iets. Zo na het eten 
even bidden tot Maria, even je gedachten 
verzetten. Ik kan er ondanks de pijnlijke 
knieën nog wel eens met weemoed aan 
terugdenken. Dat samen bidden eventjes, 
het duurde eigenlijk niet eens zo lang. 
Tegenwoordig hoor je nog wel eens: ja, al 
die Weesgegroetjes, ze werden maar vlug 
afgeraffeld en dan was je er weer voor een 
dag vanaf. Nee, zo heb ik het toch niet 
ervaren. De saamhorigheid van een gezin, 
allemaal samen die rozenkrans bidden. Ja, 
ik ben blij dat ik het heb mogen meemaken.
LVG 

RozenHoedje

je denkt misschien
Je denkt misschien
dat je me moet zeggen
Je denkt misschien
dat je me moet opvrolijken
Je wilt me misschien
weer zien lachen en genieten
Je denkt misschien
dat je me moet troosten 
en adviseren
Wat ik je vraag is dit
Wil je nog eens
en nog eens en nog eens
luisteren naar mijn verhaal 
naar wat ik voel en denk
Je hoeft alleen maar stil te zijn
mij aan te kijken,
mij tijd te geven
Je hoeft mijn verdriet 
niet eens te begrijpen
Maar als het kan 
slechts te aanvaarden
zoals het voor mij voelt
Je luisterend aanwezig zijn
zal mijn dag anders maken

Marinus v/d Berg 

zo MaaR gezellIg….
Zoals eerder gemeld bent u iedere donderdagmorgen vanaf 10.00 uur welkom voor ‘een 
bakje’, een babbeltje, een vraag, of zo maar even aanschuiven voor een kopje  koffie of thee. 
De parochie wil graag een ontmoetingsplaats voor mensen zijn en zet hiervoor de deur 
van de pastorie op donderdagmorgen van 10.00 uur tot 11.30 uur gastvrij open. Ook op 
maandag, dinsdag en woensdag is er in de voormiddag iemand aanwezig om u gastvrij te 
ontvangen. Schroom u niet om aan te bellen, u bent van harte welkom! Wij verwelkomen u 
graag op het voor menigeen reeds vertrouwde adres: Steenstraat 22 te Hulst.   
Namens het Parochiebestuur en de Werkgroep Vrijwilligersbeleid van de parochie Hulst:
Nelly Janssen – de Kooning (vrijwilligersbeleid)

Zoals ik op de vrijwilligersavond in januari 
2010 van de parochi al aangekondigd 
heb, zal ik het vice-voorzitterschap van 
het parochiebestuur, per 1 februari 2011 
beeindigen.
Tot de maand september 2010 is het nog 
niet gelukt iemand te vinden. Daarom doe 
ik ook middels de Kerkkoerier een oproep 

tot het zoeken naar kandidaten. Denkt u 
met ons mee. Inlichtingen kunt u winnen 
bij ondergetekende of ander leden van het 
parochiebestuur.

Met vriendelijke groeten.
Jan Rubbens Vice-voorzitter Parochie 
H.Williebrordus

Vacature vice-voorzitter Parochie H.willibrordus



loPend VuuRTje 2010
Zondag 13 juni zijn we met een 13-tal 
vormelingen uit de regio Oost Zeeuws- 
Vlaanderen naar het Lopend Vuur in 
Roosendaal geweest. Met de vormelingen 
zijn we rond de klok van 8 `s morgens met 
de begeleiders in de bus gestapt.
Na een uurtje kwamen we aan en werden 
ontvangen door het Jongerenplatform Breda. 
Alles bij elkaar het bisdom Breda waren 
we met ongeveer 70 jongeren. Sommigen 
moesten hun vormsel nog doen, maar de 
meeste hadden hun vormsel al gedaan.
Na wat te drinken hebben gehad werd ons 
uitgelegd wat er van ons werd verwacht. 
Het was de bedoeling om een hele dag 
met onze vormelingen op stap te gaan 
en verschillende werkwinkels te bezoeken. 
Voordat we de werkwinkel binnen gingen 
kregen we een letter. Met deze letter moesten 
we uitzoeken welk woord er bij hoorde. We 
deden dit samen met Daan en Emma. Daan 
en Emma waren interactieve poppetjes die 
in hun wereld ook op zoek moesten naar 
verschillende letters. Dit was echt superleuk.
Als we een woord hadden gevonden moesten 
we het vertellen aan Daan en Emma die 
de coördinaten konden invoeren via de 
computer.

Tussendoor was er ook een lunchpauze. We 
hebben buiten gegeten en na het eten was er 
een band die samen met ons liedjes zong. Na 
de lunch gingen we nog naar 2 werkwinkels.
De woorden die we al samenwerkend vonden 
waren: WIJSHEID, STERKTE, EERBIED 
EN LIEFDE.
Na de laatste werkwinkel hadden we nog een 
viering. Te voet gingen we er naar toe. Iedere 
groep had een taak. Onze taak was de kaarsen 
dragen bij de opening van de viering.(zie 
foto) Andere groepen moesten de voorbede 
doen, de vredeswensen uitdelen, vlaggen 
dragen tijdens het binnen brengen van het 

Evangelieboek of de gaven aandragen. Het 
was een fijne viering die begeleid werd door 
de band die we na de lunch hadden horen 
zingen.
Na de viering zijn we weer met de bus naar 
huis gegaan. We hebben nog eens gesnoept, 
iets gedronken en waren rond de klok van 
19.00 uur weer terug thuis.
Het was wederom een gezellige en leerzame 
dag.

Corrie, Emiel, Monique.

afsluITIngsaVond RegIonale 
VoRMselgRoeP 2010

Op vrijdagavond 25 juni j.l. was 
het zover.Om kwart voor zeven ’s 
avonds zijn we onder leiding van 
dhr. Jan Rubbens de toren gaan 
beklimmen van de H.Willibrordus 
Basiliek in Hulst.
Het werd een leuke,gezellige 
en vooral een informatieve 
beklimming.
Pastor Ralf Grossert was voor die 
avond even ‘beiaardier’ van de stad 
Hulst.
We hadden die avond ook prachtig 
weer waardoor we het Zeeuwse 
landschap goed konden bekijken.
Na de torenbeklimming 
zijn we met z’n allen naar 
de pastorie gewandeld en 
hebben daar met elkaar een 
gezellig samenzijn gehad 
onder het genot van een 
kop koffie/thee met een 
heerlijk stuk Willibrordus 
koek, lekkere hapjes en 
drankjes. Tijdens deze 

avond hebben we ook afscheid 
genomen van José Verhelst die na 
ongeveer 11 jaar stopt met haar 
aandeel in de vormselwerkgroep 
van Clinge en in de regionale 
werkgroep. José nogmaals bedankt 
voor alles. José is in de parochie 
Clinge ook actief als lectrice.
Wilt u nog meer foto’s bekijken 
van de afsluitingsavond kijk dan 
op de website van de IPV onder de 
rubriek foto’s regio Oost Zeeuws-
Vlaanderen. 
www.ipv-ozvl.nl
Corrie v/d Manacker


