
Kerkkoerier
9E JAARGANG
NR. 3 - MEI 2011

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

Maristen 100 jaar in Hulst

850 jaar parochie Hengstdijk



2 - Kerkkoerier

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

Foto voorkant: J. Klok

Druk: Partout BV, Terneuzen
Tel. 0115-649800

Kopij binnen 2011
Herfst: woensdag 7 september
Kerst: woensdag 2 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
Website IPV: www.rk-kerk-ozvl.nl

Secretariaat pastoraal team
Steenstraat 22, 4561 AS Hulst
0114-310685 (openingstijden ma. t/m vr. 
9.00-12.00 uur)
pastoraalteam@zeelandnet.nl
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)

P.J. van Winden, pater, sma 
Van Sassenstraat 12, 4561 ZZ Hulst
Tel.: 0114-851795 / 06-41322776
Email: patervanwinden.sma@live.nl 
Bijz. aandachtsveld: catechese en rouwzorg

R. 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

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
Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Drie aparte 
feesten, die toch ook weer bij elkaar horen. 
Pasen de opstanding van Jezus Christus uit 
het graf. Het is een feest dat we vieren in 
teken van nieuw licht en zegenen van water. 
Leven wat in feite weer opnieuw begint. En 
als we dan allen blij zijn dat Christus weer 
verrezen is, komt Hij met de mededeling dat 
Hij terug gaat naar zijn Vader.

Hemelvaart, waarop we allen afscheid nemen 
van de Christus die wij kennen en terugkeert 
naar Hem  En wij hebben het nakijken. 
Hoe moeten wij verder, hebben de apostelen 

gezegd tegen elkaar. Toen, maar ook nu 
zeggen wij  hoe verder. Totdat God de H. 
Geest stuurt en ons hierdoor steunt in ons 
verdriet over wat gebeurd is.

Pinksteren, we vieren het vijftig dagen na 
Pasen. We staan er niet zo bij stil, maar het 
is een belangrijke gebeurtenis. God, die ons 
niet alleen laat, maar door de H. Geest te 
sturen ons de wijsheid en de kracht geeft 
door te gaan met ons leven en laat weten dat 
we er niet alleen voor staan.
 
De redactie

Voor de vierde 
keer werd de 
M a r i a r o u t e 
gefietst. Deze 
keer was het 
vertrekpunt in 
Nieuw-Namen, 
wat voor som-
migen uit onze 
regio wel een 
eind weg was, 
maar we waren 
toch met een 
groep van 35 
mensen, fietsers 
en ook enkelen die niet goed ter been waren 
met de auto. Verder nam vol enthousiasme 
een aantal mensen met een beperking (van-
uit het project “Samen Kerk”) deel aan de 
tocht. Hoewel het aan de frisse kant was, 
bleef het gelukkig droog en liet de zon zich 
af en toe even zien. Er stond wel een stevige 
“bries” wat de wind mee natuurlijk lekker 
was, maar zelfs tegenwind peddelden we 
flink door, daar zorgden onze koptrekkers 
wel voor.

Via de kerk van Nieuw-Namen, naar het 
kapelleken van Hulsterloo, daarna het kapel-
leken van de Stenen Beer, het kapelleken van 
Graauw, van Lamswaarde en tenslotte naar 
de kerk van Terhole, voor afsluiting van de 
viering, waar we daarna ontvangen werden 
met koffie en cake. Bij alle kapellekes werd 

gestopt, een over-
weging gelezen, 
10 weesgegroe-
ten gebeden en 
gezongen. Vooral 
het bidden van 
de weesgegroeten 
bracht bij mij 
het gevoel van 
vroeger terug, 
toen we thuis 
in mei en okto-
ber alle avonden 
de rozenkrans 
baden. Wat ook 

opvalt is, dat de Mariakapellen allemaal zo 
goed onderhouden worden door vele vrijwil-
ligers. Ze staan er netjes bij en overal bloeien 
bloemen. Het moet onze lieve Vrouwke een 
goed gevoel geven dat er zo voor haar wordt 
gezorgd. Tijdens de koffie keken de deelne-
mers terug op een mooie en zinvolle tocht, 
die gelukkig zonder “mankementen” aan 
fiets of mens verlopen was.

Veel dank aan iedereen die meegeholpen 
heeft. De mensen van Nieuw-Namen die 
hun kerk openstelden, de mensen van 
Terhole die er ook voor ons waren en voor 
koffie en cake zorgden, Pater Joop voor de 
organisatie, maar vooral Cecile van Tiggelen 
voor het uitzetten en begeleiden van de tocht 
en... hopelijk tot volgend jaar mei.
Els
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GEBED VooR PInKSTEREn
Kom Schepper Geest, open ons hart en leer ons elkaar te verstaan. Geef ons de kennis 
om tot de juiste keuzes te komen voor de toekomst van de aarde en al die haar bewonen. 
Leer ons de taal van het hart te spreken die mensen verbindt. Bevrijd ons van de angst 
voor de vreemdeling, de andersdenkende. Geef ons de moed om op te staan tegen elke 
vorm van onrecht. Vergroot onze inzet voor de groei van vrede wereldwijd. Laat ons 
gastvrij en toegankelijk zijn voor mensen die onze hulp nodig hebben. Maak ons tot 
vrijmoedige getuigen van de opstanding en tot hoopvolle tekens van de kracht van het 
leven.

(Abdij van Berne)
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Als je terecht kunt bij vrienden, familie 
en vrienden kan het grootbrengen van 
kinderen soms stukken gemakkelijker 
gaan. Vandaag de dag is dat echter niet 
altijd even voor de hand liggend.Wat is 
het Centrum voor Jeugd en Gezin? Het 
CJG is een samenwerkingsverband van 
organisaties en het CJG is dé fysieke plek, hét 
informatiepunt, waar iedereen  terecht kan 
met vragen over opvoeden en opgroeien. U 
heeft geen verwijzing nodig en u kunt gratis 
en vrijblijvend bij het CJG terecht om uw 
vraag te stellen. Wie werken er in het CJG? 
Medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg 
GGD Zeeland, Algemeen (Jeugd) 
Maatschappelijk Werk  Zeeuws Vlaanderen, 
Mee Zeeland en Indigo. Wat biedt het CJG? 
Het ondersteunt u graag bij de opvoeding. 

Een CJG medewerker kan direct naar uw 
vraag luisteren en meedenken. Het CJG kan 
tips of  adviezen aanreiken, begeleiding geven 
en indien nodig zorg of hulp coördineren.  
Wij zorgen ervoor, samen met u, dat het 
antwoord of zorgaanbod aansluit bij uw vraag. 
Voor wie is het CJG bedoeld? Kinderen / 
jongeren / (aanstaande) ouders en verzorgers 
/ professionals / vrijwilligers,  kortom voor 
iedereen die een vraag heeft over “Opvoeden 
en Opgroeien”  in de leeftijdsgroep  – 9 
maanden tot 23 jaar. Voor meer informatie 
kunt u ons bellen op 0800-2540115,  
e-mailen of onze website bezoeken. Mail ons 
via: info@cjghulstterneuzen.nl of bezoek ook 
onze website: www.cjghulstterneuzen.nl

Veronique van Laere

Een gedeelte van de preek die pater Jan 
Snijders gehouden heeft op 3 mei j.l. 
Precies honderd jaar geleden op 3 mei 
1911 hebben drie Franse paters, die nog 
nooit in Hulst waren geweest en geen 
woord Nederlands verstonden, hier 
op de Carmelweg dat prachtige gebouw 
ingezegend. Gelukkig staat het er nog, in 
volle glorie, en volop in gebruik. En zo niet 
voor hetzelfde, dan toch voor een soortgelijk 
doel. Het heette een ‘apostolische school’, 
of ‘juvenaat’, of ‘kleinseminarie’. Een apart 
soort internaat, voor jongens vanaf twaalf 
jaar. Wij in onze tijd, vinden dat eigenlijk 
maar niks. Wij kijken er met argwaan 
naar. Kinderen moeten thuis, door hun 
ouders worden grootgebracht, in een gezin 
opgroeien. Merkwaardig genoeg kom je dit 
toch in veel oude culturen en godsdiensten 
tegen. Als je in een boeddhistische tempel 
goed rondkijkt, in Thailand of Japan, dan zie 
je kinderen spelen in die kleurige saffraangele 
lange gewaden die iedereen wel eens op de 
TV gezien heeft. In Moslimlanden zie je 
kinderen in de hoek van de moskee de koran 
lezen. 

In het 25-honderd jaar oude Bijbelverhaal 
van Samuel (1 Samuel 3:1-10 - de eerste 
lezing uit de jubileum viering op 3 mei) liep 
er een manneke rond in de joodse tempel 
van die tijd. Door zijn moeder gebracht en 
aan de oude priester toevertrouwd. Dat doen 
moeders niet zo maar. Nergens op de wereld.
Het vijfentwintig eeuwen oude verhaal 
vertelt ons ook waarom. Er staat te lezen 
dat mensen in die tijd erg werelds waren 
geworden. Te aards. Heel mooi uitgedrukt: 
niemand zag meer visioenen. Toen had 
Samuel’s moeder hem naar de tempel 
gebracht. En in een nacht hoorde de kleine 
Samuel telkens zijn naam roepen, maar de 
stem herkende hij niet, tot de oude Heli het 
hem uitlegde. Van die dag af stond hij open 
voor hogere dingen, voor een ideaal. Samuel 

groeide op en werd een groot profeet, wiens 
wijze woorden nog steeds weerklinken. Juist 
kinderen staan open voor idealen, voor 
dromen die een perspectief kunnen geven 
aan hun leven en waar ze veel langer op teren 
in hun leven, dan wij soms denken. 

Wij vinden dat kiezen voor zo iets als priester 
worden, je pas kunt doen als je volwassen 
bent, als je weet wat het leven is. En dat is ook 
zo. We hebben daar in Nederland ook een 
aparte priesteropleiding voor (Bovendonk 
in Hoeven) die goed functioneert. Een 
kwart van de katholieke priesters, actief 
in Nederland, is daar opgeleid. Leraren, 
verplegers, ambtenaren, politiemannen, 
bouwvakkers die priester wilden worden. 
En als je ze vroeg waarom ze daar nu 
voor kozen, weet u wat je dan regelmatig 
hoorde? Dat ze daar eigenlijk als kinderen 
van twaalf al van hadden gedroomd. Die 
school hier op de Carmelweg was eigenlijk 
een hartstikke goede school. Dat realiseer 
je pas jaren later, als je wat rond hebt 
gekeken in de wereld. Een heel goede school, 
begonnen door buitenlanders: leraren en 
jongens, maar na enkele tientallen jaren 
een heel goede Nederlandse school. En de 
jongens pikten er iets op dat ons herinnert 
aan het vijfentwintig eeuwen oude verhaal, 
ze maakten er kennis met ‘grote stemmen 
herkennen’, ze maakten zich idealen eigen. 
Idealen zijn iets besmettelijks. Je krijgt het 
van anderen, net als waardering voor mooie 
muziek. Die paters van vroeger straalden 
een zeker idealisme uit, dat besmettelijk 
was. Ze waren niet heel hoog opgeleid, ze 
hadden geen kans gehad af te studeren op 
universiteiten. Ze hadden zichzelf opgewerkt, 
en ze werkten heel hard. Wat op ons ook 
indruk maakte was dat ze tegelijkertijd naast 
een volle taak als leraar heel actief waren 
in het pastoraat. Als ze ‘s morgens voor 
de klas stonden waren ze er vaak al op uit 
geweest, de Mis lezen voor de zusters hier 

en daar, voor de broeders, het liefdehuis 
of in een parochie in de buurt, op de fiets 
door weer en wind. Je hoorde dat dan wel, 
tussen neus en lippen, ze moesten preken 
voorbereiden voor zon- en feestdagen. Voor 
vastenmeditaties in de parochies, noem 
maar op. Hoewel Frans-sprekenden over 
het algemeen zich niet gauw inspannen om 
andere talen te leren, moeten de maristen 
dat hier vanaf het begin toch gedaan hebben. 
Al heel vlug waren ze actief in de parochies 
van de streek. Jaren lang waren ze bereid de 
gaten te vullen, maar ook, op de duur, om op 
pastoraal terrein in Hulst en omgeving meer 
en meer dingen over te nemen. Er was nog 
iets dat heel ongemerkt, op mij tenminste, 
en ik denk op veel anderen, een grote 
invloed heeft gehad. Als kind, als jongen, 
stond je daar allemaal niet bij stil, maar de 
paters waar je elke dag mee te maken had, 
waren vaak toch iets anders. Er was geen 
overdreven vroomheid, geen aanstellerij, ze 
deden gewoon. Onpretentieus en zonder 
kapsones. Ze speelden geen toneel. Ze waren 
gewoon, maar wel echt. Er is veel om 
dankbaar voor te zijn. Veel om te vieren. 

open huis 17 en 18 september
Dit jubileumjaar willen we ook samen met 
de mensen van Oost Zeeuws Vlaanderen 
vieren. En wel in het weekend van zaterdag 
en zondag 17 en 18 september. Beide dagen 
houden wij maristen ’s middags openhuis  
in de Zandstraat en zondagmorgen 
een pontificale hoogmis waarin een 
maristenbisschop, Henk Kronenberg, die 
hier in Hulst zijn middelbare schoolopleiding 
heeft gehad, zal voorgaan samen met alle 
paters maristen die hier in de afgelopen jaren 
in onze regio hebben gewerkt.

Namens de paters maristen Hulst, 
pater Joop Reurs

DE MaRISTEn 100 JaaR In HulST

‘oPVoEDEn IS SaMEnSPEl’ uIT DE folDER Van 
RIJKSoVERHEID

Als u geen ongeadresseerd reclame-
drukwerk in de brievenbus meer wilt 
ontvangen, kunt u twee soorten stickers 
op uw brievenbus plakken: 

* De nEE-nEE-sticker. 
Met deze sticker krijgt u geen 
reclamedrukwerk en geen huis-aan-
huisbladen in uw brievenbus. 

* De nEE-Ja-sticker. 
Met deze sticker krijgt u geen 
reclamedrukwerk meer in uw brievenbus, 
maar nog wel huis-aan-huisbladen.

U kunt de stickers bij uw gemeente 
bestellen. 
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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

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

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

site: www.Reynaert.nl

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

SB26158

 GROND-, GEWAS- EN MILIEU LABORATORIUM

“zeeuws-Vlaanderen

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

Vraag vrijblijvend informatie aan:

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

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

Uw partner voor:
 Land- en tuinbouwkundig onderzoek
 Minas mestanalyse
 Milieukundig onderzoek

SB
26

15
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VAN DAMME C.S.
GERECHTSDEURWAARDERS 

•	 incasso
•	 huur-	en	pachtzaken
•	 juridische	dienstverlening
•	 constateringen
•	 bedrijfsadvisering

kantoor:	axelsestraat	 12	 •	 4537	aj	 terneuzen	 •	 pb	 94	 •	 4530	ab	terneuzen  •  t:	0115-613651
e:	 deurwaarders@vandamme-holland.nl •	 i:	 www.vandamme-holland.nl  •  f:	0115-694811

SB29416

Administraties en Belastingzaken

Verzekeringen

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

Telefoon: 0114-682420
SB29419

Bij Monuta in Terneuzen en Oostburg zijn we er als u ons nodig heeft.

Bel 0115 - 61 28 81 
Monuta
Rooseveltlaan 6, Terneuzen

www.monuta.nl

Ik heb geen 
uitvaartverzekering.
Wie verzorgt mijn uitvaart?
Ook als u niet of ergens anders verzekerd bent, regelen wij uw uitvaart zoals u 
dat wilt. 

Bel 0117 - 45 23 09 
Monuta
Oudestad 23, Oostburg

SB29626
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In 2000 is de Rouwzorg Regio 0114 opgericht en in 2001 is de 
begeleiding in rouwgroepen van start gegaan. Elk najaar komen 
rouwenden samen in groep, om in  8 bijeenkomsten onder deskundige 
begeleiding van het rouwzorgteam, naar elkaars verhaal te luisteren 
en om inzicht te krijgen in wat verlies en rouw met je doen. De 
gespreksgroep staat open voor iedereen, ongeacht geloofsovertuiging 
en bestaat uit max. 10 personen zodat er vertrouwen kan groeien. 
Daarom is het ook nodig om alle 8 bijeenkomsten te volgen. 
De eerste rouwgroep zal dit jaar op 8 dinsdagavonden doorgaan 
van 19.30 uur tot ongeveer 22 uur en start op dinsdagavond  8 
november. De data zijn : 8 – 15 – 22 – 29  november, 6 – 13 
december ‘11, 3 en 10 januari ’12. De tweede rouwgroep is op 8 
donderdagnamiddagen van 14 uur tot ongeveer 16 uur en start op 
donderdag 10 november. De data zijn : 10 – 17 – 24 november, 1 – 
8 – 15 december ‘11, 5 en 12 januari ’12. Indien er voldoende vraag 
is, start een aparte groep voor ouders, die een kind hebben verloren 
op 8 dinsdagavonden vanaf  24 januari 2012. De data zijn : 24 – 31 
januari, 7 – 14 – 21 – 28 februari en  6  maart 2012. Kan er geen 
aparte groep gevormd worden, dan kunnen ouders wel aansluiten bij 
de avond- of namiddaggroep. 
Alle bijeenkomsten gaan door in de pastorie Steenstraat 22  te 
Hulst. We weten dat de eerste stap zetten niet gemakkelijk is maar 
je verdriet delen, je begrepen voelen en leren omgaan met verlies, 
geeft weer houvast, grond onder je voeten … want rouwen hoef je 
niet alleen te doen. Als jij dit ook wilt, neem dan contact op vóór 9 
oktober met het rouwzorgteam:
Fien Martinet – ervaringsdeskundige / verantwoordelijke Koewacht 
0114/364050  - l.martinet@kpnplanet.nl 
Maggie Sandkuyl – maatschappelijk werkster/regioverantwoordelijke 
0114/315149. – msandkuijl@zeelandnet.nl 

Nabestaanden van verkeersslachtoffers verdienen meer aandacht 
en steun. In de afgelopen jaren konden zij al in onze rouwgroepen 
terecht maar indien voldoende mensen zich aanmelden, dan kan er 
een aparte groep gepland worden om nog beter te kunnen aansluiten 
op hun beleving. Het kan gaan om een verlies van partner, kind, 

kleinkind of een betekenisvol iemand. Ook mensen van buiten de 
regio 0114 zijn welkom. Ook bij de plaatselijke contactpersonen 
kunt u informatie krijgen: voor de protestantse kerken:
Leny Maat ……………………………………   .0114/310547
Robert Bickel …………………………………   0114/311167

voor de parochies : 
Hulst: Cis Dieks, 0114/314098
Freddy de Burger. 0114/310435
Clinge: Willeke Mandjes, 0114/314826
Graauw: opgeven via het parochiebestuur  
t.a.v. J. de Baar  Dorpsstraat 67  4569  AH  Graauw 
Heikant  en  St.Jansteen: Paul Hemelaar, 0114/310319
Hengstdijk: Corrie de Cock, 0114/682156
Kloosterzande: Tiny Seij, 0114/682306
Koewacht: Fien Martinet, 0114/364050
Lamswaarde: Jeanne de Poorter, 0114/690477
Nieuw-Namen: Paul de Deckere, 0114/345360
Terhole: Marleen Dobbelaar, 0114/310526
Boschkapelle: Ronnie Haerens, 0114/672026
Stoppeldijk: Marlies Everaert, 0114/671539
Meer informatie kunt u ook vinden op de website van het IPV onder 
rouwzorg.

Rouwen in de tijd
Verdriet is als een schaduw die met je meegaat  in de tijd… De 
stuurgroep en het rouwzorgteam Rouwzorg Regio 0114 nodigen u uit 
op 4 oktober  voor  ‘Rouwen in de  tijd’ … lezing  door Manu Keirse  
om 20 uur  te Kloosterzande  in WZC Antonius  Pastoor Versterplein 
1.  Manu Keirse is een bekend en zeer gewaardeerd schrijver/spreker 
over rouw en palliatieve zorg in België en Nederland. Inschrijven is 
zeker nodig en kan bij het rouwzorgteam schriftelijk, telefonisch of 
per mail vóór 15 september : Fien Martinet : Emmabaan 74   4576 
EG  Koewacht tel. 0114/364050 l.martinet@kpnplanet.nl Maggie 
Sandkuyl : Poorterslaan 111 4561 ZM  Hulst tel.0114/ 315149 
msandkuijl@zeelandnet.nl 

DooR TE VERHalEn oPnIEuw oP VERHaal KoMEn In HET lEVEn … 
(Manu KEIRSE)

In de jarige RK. Catharinakerk van Hengstdijk 
werd op do. 7 april het tweede avondgebed in 
de stijl van Taizé gehouden. Ook nu mochten 
we ruim 80 bezoekers verwelkomen in de 
sfeervolle kerk rond het altaar. Fijn om zo met 
elkaar op gepaste wijze – al zingend, biddend en 
mediterend - ons voor te bereiden op het feest 
van Pasen. Tijdens dit avondgebed waren ook 
een aantal mooie iconen neergezet met o.a. een 
afbeelding van de profeet Elia (zie hieronder) 
ter beschikking gesteld door de kunstenares 
Wilma Richter. Na afloop van het avondgebed 
werd door ds. Pieter Overduin stilgestaan bij 
verschillende onderdelen die voorkomen in 
dit type avondgebed, zoals de liederen en de 
gebeden, afgewisseld 
door stiltemomenten, 
het kaarslicht en de 
iconen. Een volgende 
keer zal nadere 
toelichting worden 
gegeven over het 
gebruik van iconen, 
zoals in de kerk van 
de broeders van Taizé. 
Inmiddels zijn de 

voorbereidingen in volle gang als het gaat om 
het volgende avondgebed. Het avondgebed 
wordt gehouden in de Vredesweek, op do. 22 
september om 19.30 uur te Hengstdijk. De 
leden van het oecumenisch overlegorgaan, 
die de voorbereiding van deze avond-gebeden 

organiseert, heten u van harte welkom om ook 
de komende keren aan te sluiten bij ons gebed. 
Ook dan is er een volledige orde van dienst 
beschikbaar. Voor meer informatie: ds. Pieter 
Overduin (68 15 52) en Past. werker dhr. Ralf 
Grossert (31 32 99).

EEn KoRTE TERuGBlIK

Foto 1 en tekst: PJHJ. Overduin  Foto2 : J.Klok
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In het Bisdom Breda is de Diocesane 
Commissie Kerkelijk Kunstbezit (DCKK) 
in opdracht van de Stichting Kerkelijk 
Kunstbezit in Nederland al een aantal jaren 
bezig om alle kerkelijke objecten van onze 
katholieke en soms ook oud-katholieke en 
protestantse kerken te inventariseren en 
in geschrift vast te leggen. Wellicht is de 
Werkgroep West van de DCKK al in uw 
kerk geweest om alle objecten met religieuze 
waarde te inventariseren en kent u misschien 
ook de leden van de werkgroep. Als dit het 
geval is dan is uw kerkbestuur reeds in het bezit 
van een inventarisatierapport, al dan niet in 
een definitieve versie en bent u geïnformeerd 
over de resultaten van hetgeen de werkgroep 
heeft geconstateerd ten aanzien van de staat 
van onderhoud van de paramenten (kleding 
en witgoed) , het vaatwerk en de gebouwen. 
Gelukkig is in de meeste gevallen sprake 
van redelijk tot goed onderhoud van de 
kerkelijke objecten en gebouwen. In een 
aantal gevallen kan het onderhoud echter 
(nog) beter, of is men zich niet bewust 
dat het onderhoud op een onjuiste manier 
plaatsvindt. De werkgroepleden kunnen u 
te allen tijde informeren, maar als het goed 
is, is uw kerkbestuur danwel koster in het 
bezit van de brochure ”Onderhoud van 
zilver en andere metalen in Nederlandse 
kerken” en de circulaire “praktische tips 
voor het verantwoord omgaan met en het 
verzorgen van kerkelijke objecten”. In deze 
handleidingen staan allerlei tips voor een 
verantwoord onderhoud van de kerkelijke 
objecten. 
Deze brochures zijn geschreven door mevr. 

drs. D.O.R. Lugtigheid, beleidsmedewerkster 
van de eerdergenoemde Stichting Kerkelijk 
Kunstbezit in Nederland. Enige jaren geleden 
heeft zij in de St. Getrudiskerk in Bergen op 
Zoom al eens een informatiebijeenkomst 
gehouden voor alle betrokken besturen en 
personen bij het onderhoud van de kerkelijke 
objecten. Omdat er sedertdien nogal wat 
personele wijzigingen in kerkbesturen en 
vrijwilligers zijn geweest en de werkgroep 
DCKK ervaren heeft dat er altijd verbetering 
van het onderhoud in veel kerken mogelijk 
is, heeft mevr. Lugtigheid zich bereid 
verklaard om in het najaar nogmaals een 
“onderhoudscursus” in ons dekenaat Zeeland 
te geven. Eventueel kan bezien worden of er 
een locatie gevonden kan worden ergens in de 
Bevelanden of Walcheren en een in Zeeuws-
Vlaanderen. Een en ander afhankelijk van 
het aantal aanmeldingen. Aan deze cursus 
zijn voor u geen kosten verbonden. Wilt u 
als kerkbestuur bij alle betrokken vrijwilligers 
die met het onderhoud te maken hebben 
eens informeren of er interesse bestaat voor 
het bijwonen van deze cursus (die overigens 
maar 1 avond zal beslaan). Afhankelijk van de 
respons zal bezien worden of en wanneer de 
cursusavond zal worden belegd. Voor nadere 
informatie en aanmelding kunt u terecht 
bij J. Heijnen, secretaris van de DCKK, 
werkgroep West: telefoon 06 14701692 of 
(liever nog) per email: jheijnen@zeelandnet.
nl 

Met vriendelijke groet.
Jan Heijnen

cuRSuS onDERHouD  
KERKElIJKE oBJEcTEn

BEzInnInGSDaGEn
Op de vraag van deelnemers aan vorige 
bezinningsdagen én retraitehuizen zijn er 
met pastor Polet enkele nieuwe afspraken 
gemaakt voor mensen, die interesse hebben 
in onderwerpen uit het evangelie en de kerk 
van het begin, en die daar dieper op willen 
ingaan.

Volgende data zijn vastgesteld: 
- De Woestijnmoeders: op 16 december 

2011 één studiedag in het bezinningsdag 
te Ranst.

- Het Marcus evangelie: op 25-26 februari 
2012 een weekend in Lovenjoel 

- Vrouwen in het evangelie en daarna…: 
van 15-20 juli 2012 een retraiteweek in 
Ranst 

U bent uitgenodigd en kunt inschrijven 
bij pastor N.J. Polet, Steenpit 12, 4561 
CS Hulst bij voorkeur via email: poletnj@
zeelandnet.nl.  (tel 0114/ 31 74 38).

Noëla

Dit jaar zijn er twee bijzondere jubilea in het Bisdom van Breda: 
Mgr. H.C.A. Ernst te Breda is 7 juni  70 jaar priester. 
Drs. J.H.L.M. Voeten te Rijen is 18 mei 25 jaar priester. (zie artikel Regio West)
Beiden: van harte gefeliciteerd.

KERKKoERIERTJES 

EMMaÜS

Op de derde dag na Pasen
Stiet een reizend vriendenpaar
Op de smalle weg naar Emmaüs
Op een derde wandelaar
Later, wil het evangelie
Werd die man hun disgenoot
Tot zij Hem opeens erkenden
Aan het breken van het brood

De herhaling der symbolen
Die de kroon werd op het werk
Van de mater en magistra
Van de rijke Moederkerk
Ook op Pasen staan de priesters
Aan het altaar om devoot
God en Emmaüs te gedenken
Met het breken van het brood

Maar ontdaan van goud en wierook
Van damast en diamant
Wachten tevergeefs miljoenen
Op een uitgestrekte hand
Op de uitgestoken hand van
De paleizen naar de goot
Op de dag dat allen delen
In het breken van het brood

Hongerlijers aller landen
Bidden helpt niet – daarom hoop
Dat de Kerk u zal verlossen
Van uw barre levensloop
Dat de Kerk u zal bevrijden
Van gebrek en hongerdood
Dat u God ooit zult herkennen
Aan het breken van het brood

(Ivo de Wijs uit: Vroege vogels’ 
zwanenzang)



Kerkkoerier - 7

Elke woensdagavond het hele jaar door:
Eucharistieviering in de Basiliek te Hulst om 
19.00 uur.
Elke maandagavond: 
Bijeenkomst van de charismatische 
gebedsgroep om 19.00 uur in de 
Brouwerijstraat 25 te St. Jansteen.
Behalve de eerste maandag van de maand, 
dan houden we in de kapel van O.L.Vrouw 
ter Eecken te Kapellebrug een uur van stilte 
en bezinning rond het Heilig Sacrament.
Elke eerste vrijdag van de maand:
Eucharistieviering in de Basiliek te Hulst om 
19.00 uur.
Elke derde vrijdag van de maand:
Een half uur stilte en bezinning rond het 
Heilig Sacrament in de Basiliek te Hulst om 
19.00 uur.
Tot en met 25 september:
Op de zondagmiddagen zullen de koorkerk 
en de Librije van de Willibrordusbasiliek 
te Hulst geopend zijn voor bezichtiging, 
uitgezonderd op de doopzondag 4 september.
Elke laatste zaterdag:
Kledinginzameling aan de tuinpoort van de 
pastorie in Hulst van 10.30 uur tot 11.30 
uur.

JulI
In de maand juli is de Catharinakerk te 
Hengstdijk ieder dag open van 14.00 tot 
17.00 uur om de kerk te bezichtigen, waarbij 
tevens een tentoonstelling is met kunstvormen 
uit de regio.
zaterdag 2 juli:
Rozenkransgebed voor de vrede in de kapel 
van O.L.Vrouw ter Eecken te Kapellebrug om 
14.30 uur.
Maandagavond 4 juli tot woensdagmorgen 
13 juli na het ontbijt:
8-Daagse stille retraite over het mysterie God 
en mens vanuit de vrouw in het evangelie en 
in de eerste eeuwen van de kerk door pastor 
Noëla Polet.
Dinsdag 5 juli:
Eucharistieviering in de kapel van O.L.Vrouw 
ter Eecken te Kapellebrug om 19.00 uur.
Vrijdag 8 juli:
Orgelconcert door Bart Jacobs in de 
Willibrordusbasiliek te Hulst om 20.00 uur.
Dinsdag 12 juli:
Eucharistieviering in de kapel van O.L.Vrouw 
ter Eecken te Kapellebrug om 19.00 uur.
Vrijdag 15 juli:
Een half uur stilte en bezinning rond het 
Heilig Sacrament in de Willibrordusbasiliek 
te Hulst om 19.00 uur.
Dinsdag 19 juli:
Woord- en communieviering in de kapel van 
O.L.Vrouw ter Eecken om 19.00 uur.
Vrijdag 22 juli:
Orgelconcert door Theo Teunissen in de 

Willibrordusbasiliek te Hulst om 20.00 uur.
Dinsdag 26 juli:
Eucharistieviering in de kapel van O.L.Vrouw 
ter Eecken te Kapellebrug om 19.00 uur.

auGuSTuS
Maandag 1 augustus:
Eucharistieviering voor de vrede in de kapel 
van O.L.Vrouw ter Eecken te Kapellebrug 
om 19.00 uur.
Dinsdag 2 augustus:
Woord- en communieviering in de kapel van 
O.L.Vrouw ter Eecken om 19.00 uur.
Vrijdag 5 augustus:
Orgelconcert door Sietze de Vries in de 
Willibrordusbasiliek te Hulst om 20.00 uur.
zaterdag 6 augustus:
Rozenkransgebed voor de vrede in de kapel 
van O.L.Vrouw ter Eecken te Kapellebrug 
om 14.30 uur.
Dinsdag 9 augustus:
Eucharistieviering in de kapel van O.L.Vrouw 
ter Eecken te Kapellebrug om 19.00 uur.
Dinsdag 16 augustus:
Eucharistieviering in de kapel van O.L.Vrouw 
ter Eecken te Kapellebrug om 19.00 uur.
Vrijdag 19 augustus:
Een half uur stilte en bezinning rond het 
Heilig Sacrament in de Willibrordusbasiliek 
te Hulst om 19.00 uur.
Dinsdag 23 augustus:
Woord- en communieviering in de kapel van 
O.L.Vrouw ter Eecken om 19.00 uur.
Dinsdag 30 augustus:
Eucharistieviering in de kapel van O.L.Vrouw 
ter Eecken te Kapellebrug om 19.00 uur.

SEPTEMBER
zaterdag 3 september:
Rozenkransgebed voor de vrede in de kapel 
van O.L.Vrouw ter Eecken te Kapellebrug 
om 14.30 uur.
Dinsdag 6 september:
Woord- en communieviering in de kapel van 
O.L.Vrouw ter Eecken om 19.00 uur.
zaterdag 11 september: 
Open monumentendag.
Dinsdag 13 september:
Eucharistieviering in de kapel van O.L.Vrouw 
ter Eecken te Kapellebrug om 19.00 uur.
Vrijdag 16 september:
Een half uur stilte en bezinning rond het 
Heilig Sacrament in de Willibrordusbasiliek 
te Hulst om 19.00 uur.
zaterdag 17 september:
Dit jaar herdenken de maristen het feit dat zij 
100 jaar geleden in Hulst zijn gekomen. Dit 
feit willen zij niet ongemerkt voorbij laten 
gaan. Voor alle belangstellenden openen zij 
hun klooster vanaf 14 tot 17 uur omdat 
te bezichtigen en ook is er een expositie 
ingericht over 100 jaar maristen in Hulst. 

zondag 18 september:
Een pontificale hoogmis in de 
Willibrordusbasiliek b.g.v het 100 jarig 
jubileum van de maristen in Hulst. In 
deze viering zal de maristen missiebisschop 
Henk Kronenberg, een oud-leerling van de 
opleiding in Hulst voorgaan samen met alle 
maristen die in Oost Zeeuws Vlaanderen 
gewerkt hebben. Na de mis is er gelegenheid 
om met elkaar onder het genot van een kop 
koffie wat na te praten en vanaf  14 uur 
bent u weer welkom in het klooster tot 16 
uur voor een bezoek en het bekijken van de 
expositie. 
Dinsdag 20 september:
Eucharistieviering in de kapel van O.L.Vrouw 
ter Eecken te Kapellebrug om 19.00 uur.
zaterdag 24 september:
Concert van de fanfare Heikant o.l.v. Etiën 
Ferket in de Catharinakerk te Hengstdijk 
om 19.00 uur.
Dinsdag 27 september:
Woord- en communieviering in de kapel van 
O.L.Vrouw ter Eecken om 19.00 uur.

oKToBER
zaterdag 1 oktober:
Rozenkransgebed voor de vrede in de kapel 
van O.L.Vrouw ter Eecken te Kapellebrug 
om 14.30 uur.
zondag 2 oktober:
Peuter- en kleuterkerk in de Johannes de 
Doperkerk te St.Jansteen om 11.00 uur.
Dinsdag 4 oktober:
Eucharistieviering in de kapel van O.L.Vrouw 
ter Eecken te Kapellebrug om 19.00 uur.
Dinsdag 11 oktober:
Woord- en communieviering in de kapel van 
O.L.Vrouw ter Eecken om 19.00 uur.
Maandag 17 oktober:
Slotviering in de kapel van O.L.Vrouw ter 
Eecken te Kapellebrug om 9.30 uur.
woendag 19 oktober:
Maria-meditatie met dia’s in de kapel van 
Onze Lieve Vrouw ter Eecken te Kapellebrug 
o.l.v. de pastores N. Polet en J. Reurs om 
20.00 uur.
Vrijdag 21 oktober:
Een half uur stilte en bezinning rond het 
Heilig Sacrament in de Willibrordusbasiliek 
te Hulst om 19.00 uur.
zondag 23 oktober:
Concert Terra Sancta o.l.v. Ad van de Weghe 
in de Catharinakerk te Hengstdijk.
zondag 30 oktober:
Optreden van het kamerkoor Hulst o.l.v. Jo 
Ivens in de Catharinakerk te Hengstdijk.

REGIonalE KERKElIJKE acTIVITEITEn In DE PaRocHIES Van ooST-zEEuwS-VlaanDEREn
(Wijzigingen voorbehouden)
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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

Amerikaweg 5
4561 PB Hulst

Tel. 0114-370137
Fax 0114-370138

SB26166

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

17
4

Wat je ook zoekt, je vindt het bij Morres Wonen. Met 40.000 m2 de grootste woonwinkel
van Nederland en België. Zeven dagen per week open. Meer weten? Kijk op morres.com. 

Hulst (Zeeuws Vlaanderen) . Alle dagen open van 10 tot 18 uur, ook op zondag  .  Industrieterrein Tol-Morres 

Industrieweg 2  .  4561 GH Hulst  .  Tel.: +31 (0)416 - 673678 . Mail: klantenservice@morres.nl 

Lig-
bank
of

Box-
spring

SB29521

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

Gewasbeschermingsmiddelen 
Kunstmest
Zaaizaden 
en Schoonmaakmiddelen

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

SB26161
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ScHElPEn zoEKEn 
oP HET STRanD

Doe je mee, doe je mee,
Schelpen zoeken in de zee?
Gele, witte, rose, rooie,
hele zeldzame en mooie..........

Schelpen met fijne tandjes
en driedubbele randjes.

Schelpen als buisjes,
en grappige huisjes.

Schelpen als horentjes
en heel spitse torentjes.

Bruine, blauwe, grijze, groene,
O, d’r liggen d’r miljoenen

Ga je mee, ga je mee
schelpen zoeken langs de zee?

Uit: ‘Kinderversjes’ van Hans Andreus

Als ik ontbijt.
staat er zomaar hagelslag
en melk en honing.
En brood en beschuit.
Het is er. Elke dag weer.
Doodgewoon.

Als ik naar school fiets
zie ik madeliefjes en 

paardenbloemen,
dansende insecten
en fladderende vlinders.
Ze zijn er. Doodgewoon. 
Elke dag weer. 

Als ik ‘s avonds eet
krijg ik aardappels en 
groenten, 

een stukje vlees
en vanillevla toe.
Het is er. Elke dag weer.
Doodgewoon.

Doodgewoon?
Wie kan ik hiervoor 
bedanken?

IPV ooST zEEuwS VlaanDEREn
Voor de jeugd

JE HEBT EEn DRooM 
Een lied wat ik altijd heel aardig vind is het vredeslied van De Babbeliekes. Het heeft in het 
begin iets verdrietigs, maar in het refrein krijg je zoveel moed. Je weet dat alles anders kan.  
Het werd gezongen in de kennismakingsviering van de communicanten. Het gaat zo:

Soms ben je alleen en een beetje bang misschien. 
Verlies je de moed, ga je alles anders zien.
O ja, je probeert maar ziet het de mist in gaan,
En dan, dan komt het er op aan.

refr. Want je hebt een droom dat alles anders kan, 
Dat niets je tegenhoudt, je weet, het komt ervan. 
Ja, je hebt een droom die altijd sterker is dan alle duisternis,
Ja, je hebt een droom. 

Er was eens een koning die al jarenlang 
ziek te bed lag. Hij zei: ’De helft van mijn 
koninkrijk geef ik aan hem die mij weer 
beter maakt.’ Toen kwamen alle wijzen 
uit het hele land bij elkaar en spraken 
erover hoe ze de koning weer beter zouden 
kunnen maken. Na lang beraad kwamen 
ze tot het volgende besluit: ‘We moeten 
voor de koning iemand zien te vinden die 
echt helemaal gelukkig is. Diens hemd 
moeten we aan de koning geven. Dan zal 
deze weer beter worden.’ De koning vond 
dat een wijs besluit en gaf zijn dienaren de 
opdracht om overal in het land op zoek 
te gaan naar zo’n gelukkig mens. Eerst 
vonden ze iemand die heel rijk was. ‘Die 
kan zijn geluk niet op’ dachten de mensen. 
Maar ze wisten niet hoe ziek hij was en hoe 
weinig hij van zijn rijkdom kon genieten. 

Een ander was wel gezond maar bleek 
heel arm te zijn. En degene die rijk èn 
gezond was had weer een nare vrouw. En 
bij een ander ging het weer niet goed met 
de kinderen. Allemaal hadden ze wel iets 
te klagen. Tegen het vallen van de avond 
bereikten ze een arme hut. De herder die 
er woonde zei juist bij zichzelf: ‘Goddank 
had ik vandaag weer genoeg te eten en 
kan ik nu gaan slapen. Wat zou ik me nog 
meer wensen.’ De dienaren van de koning 
hadden zijn woorden gehoord en waren blij 
dat ze eindelijk een gelukkig mens hadden 
gevonden. Ze klopten bij de herder aan 
en vroegen hem naar zijn hemd. Maar de 
gelukkige was zo arm dat hij niet eens een 
hemd bezat.

Leo Tolstoi

MooI oM noG  
EEnS TE lEzEn  
En TE zInGEn

De redactie van Kerkkoerier wil aan ieder 
die in een koor mee zingt vragen:”Heb jij 
ook een lied wat je heel erg mooi vindt? 
Kun je zeggen waarom je het zo mooi 
vindt. Is het een aardig melodietje, klinkt 
het goed of zijn het de woorden?

We zouden het heel fijn vinden als je dat 
verhaaltje eens zou opschrijven. Weet je 
niet goed hoe het moet, vraag dan aan je 
ouders, de dirigent van jullie koor of aan 
de leerkracht van school of ze je willen 
helpen.

Schrijf het ons. Misschien komt jouw lied 
dan in Kerkkoerier. Jouw verhaaltje èn 
het lied. Doen hè!!!!!   

J.H.

HET HEMD Van DE GEluKKIGE

gedichtje
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IPV ooST zEEuwS VlaanDEREn
cluSTER nooRD   Kloosterzande/Ossenisse • Lamswaarde • Terhole

zoek de verschillen
Vorig jaar heeft de familie de Kerf bij 
de presentatie van het boek ‘Lamswaarde 
door de jaren heen’ een schilderij van zijn 
oudoom Pastoor de Kerf, die in het begin 
van vorige eeuw pastoor van Lamswaarde 
was, uitgeleend aan ons. We zijn toen niet in 
de gelegenheid geweest het schilderij te laten 
bezichtigen. We vonden het een prachtig 
schilderij en wilden het graag hebben om een 
blijvende plaats in de kerk te geven. Maar we 
konden die hier niet vinden vanwege de 
grote afmeting van het schilderij. De heer 
Robbie van Laere van ABC-Promotions wist 
een goede oplossing. We hebben vervolgens 
een digitale foto van het schilderij gemaakt 
en Robbie heeft dat op doek geprint en 
voorzien van een kader. Het ziet er prachtig 
uit en er is, behoudens de afmeting, geen 
verschil waar te nemen. Het schilderij hangt 
momenteel in de kerkkamer. Als u interesse 
heeft dan moet u binnenkort maar eens 
een kijkje nemen. Overigens zullen we bij 
speciale gelegenheden van kerkbezichtiging 
het schilderij in de kerk hangen.
Met dank aan Robbie van Laere van ABC-
Promotions

‘niet zo maar een boek’
Omwille van de uniformiteit in de regio 
is door het pastoresteam gevraagd een 
Evangeliarium aan te schaffen. In het 
Evangeliarium staan overigens enkel de 
evangelielezingen zoals die zijn opgetekend 
door de 4 evangelisten. Sinds 1 maart 2011 
is dit evangeliarium in onze parochiekerk 

aanwezig. Na de evangelielezing wordt dit 
boek door de voorganger getoond aan de 
aanwezigen in de kerk. Het wordt dan 
naar boven gehouden. Dan blijkt pas 
hoe gewichtig dit  evangeliarium is. De 
voorgangers kunnen misschien overwegen 
om een krachttraining te volgen bij een 
sportschool om het gewicht te kunnen 
torsen.  Als u dit  wenst dan mag u dit boek 
bezichtigen.  Het kostbare evangeliarium is 
geschonken door Creatief Lamswaarde. 
Met dank hiervoor.

Er warmpjes bijzitten 
In de vorige kerkkoerrier werd melding 
gemaakt dat de nieuwe verwarming al 
geplaatst was. Dit was onjuist: de nieuwe 
verwarmingsunit is afgelopen mei pas 
geplaatst en klaar voor gebruik. Het is 
momenteel echter niet de tijd om te stoken 
dus we kunnen pas dit najaar gaan genieten 
van de comfortabele warmte die de nieuwe 
kachel ons mag bieden. Het kerkbestuur 
hoopt dat u er dit najaar warmpjes bij zit. 
Het laatste geldt overigens niet voor de 
penningmeester van het kerkbestuur: om 
de kachel te bekostigen heeft hij een lening 
moeten afsluiten. Indien u als parochiaan 
of als lezer van dit artikel een financiële 
bijdrage wenst te leveren dan  ontvangt het 
kerkbestuur deze graag met open armen. Het 
schenken van gelden aan kerken is onder 
bepaalde voorwaarden trouwens fiscaal 
aftrekbaar. Het kerkbestuur kan u hierin van 
advies voorzien.

Beste mensen,

Het is weer zomer, voor velen vakantietijd, 

een tijd om te ontspannen en het hoofd 

eens leeg te maken. Ook een besluit over 

de toekomst van de parochies in onze regio 

wordt over de zomer heen getild. In maart 

is onze bisschop mgr. J van den Hende 

nog voor een gesprek over de toekomst 

van de regio bij ons in Terhole geweest. 

Het was een prettig gesprek waarin we 

ons zegje hebben kunnen doen. We 

hebben naar voren gebracht dat we liever 

met de mede clusterleden Kloosterzande 

en Lamswaarde samen een parochie 

vormen, i.p.v. een parochie omsluitende 

de gehele regio. We hopen dat ze de juiste 

beslissingen nemen waardoor we allen in 

onze regio positief de toekomst tegemoet 

kunnen zien. Mocht u interesse hebben 

om ons te helpen in het kerkbestuur, 

neem dan gerust contact op zodat we 

u kunnen uitleggen wat het inhoudt. 

Namens het kerkbestuur wens ik u allen 

een plezierige vakantietijd toe.

Jen Brooijmans

nIEuwS uIT HET HEIlIG lanD

Gezien de voortschrijdende samenwerking 
tussen de verschillende pastorale regio’s in 
Zeeuws-Vlaanderen is door de teamleiders 
van de pastorale teams in Zeeuws Vlaanderen 
het initiatief genomen om de cursussen zoals 
destijds georganiseerd door de LinkerOever 
her op te starten als een aanbod voor de hele 
regio. 
De LinkerOever wil een aanbod doen voor 
een verantwoorde geloofsverdieping ten 
bate van alle geïnteresseerden uit Zeeuws-
Vlaanderen. Dit aanbod is bedoeld voor 
alle mensen die hun geloof willen bevragen, 
verantwoorden of verdiepen.  Het is niet 
de bedoeling mensen voor te bereiden op 
een taak als vrijwilligers in de kerk. De 
LinkerOever wil een centrum zijn waar 
mensen kunnen kiezen uit een gevarieerd 
aanbod van thema’s uit het theologische en 

pastoraal veld. Er wordt een gedegen inhoud 
geboden voor persoonlijke/gezamenlijke 
reflectie. Hierin ligt het onderscheid met de 
lokale vormingsavonden. De LinkerOever 
wil een plaats zijn waar gezocht wordt naar 
een gelovige houding die verankerd is in 
zowel de joods-christelijke traditie als in 
de huidige  maatschappelijke realiteit. Om 
kennis te kunnen maken met de verschillende 
modules zal er op 24 september 2011 een 
startmiddag gehouden worden.

Deze middag zal worden ingeleid door dr. 
Maaike de Haardt. Zij zal een inleiding 
houden met als thema : “Het kwetsbaar 
lichaam”. Maaike de Haardt is naast haar 
deeltijd functie aan de UvT werkzaam als 
hoogleraar Religie en Gender (Catharina 
Halkes/Unie NKV leerstoel) aan de 

Radboud Universiteit Nijmegen. Dit thema  
“lichamelijkheid’ zal ook als een rode draad 
zichtbaar zijn in de verschillende modules.
Aansluitend zullen de docenten van de 
LinkerOever informatie geven over de door 
hun te verzorgen module. Op deze avond 
kunt U kennis met hen maken.

Heeft U interesse in geloofsverdieping 
dan nodigen we u graag uit voor de 
startbijeenkomst.

Datum  : 24 september 2011
Plaats : Emmaüskerk te Terneuzen,  Albert 
Thijmstraat 2,  4532 CZ
Aanvang : 14.00 uur 
Indien u meer informatie wenst,  kunt u 
zich wenden tot een van de leden van uw 
pastoraal team. 

HERoPSTaRTEn Van DE lInKERoEVER In zEEuwS-VlaanDEREn.

STaRTMIDDaG 24 SEPTEMBER 2011 MET alS InlEIDER DR. MaaIKE 
DE HaaRDT oVER HET THEMa: “HET KwETSBaRE lIcHaaM”



Kerkkoerier - 11

Zoals we in de vorige Kerkkoerier al hebben 
vermeld, heeft onze sacristie een fikse 
metamorfose ondergaan. Wekenlang hebben 
de vrijwilligers van onze onderhoudsgroep, 
aangevuld met nog enkele enthousiastelingen, 
zich ingezet om de opknapbeurt van onze 
sacristie, voor 20 april, (de datum van de 
Chrismaviering), te voltooien. De nieuwe 
keuken, de centrale verwarming en het nieuw 
meubilair geven een sfeervolle uitstraling aan 
het geheel. Het resultaat is dan ook werkelijk 
fantastisch. Zo beschikken we nu over een 
prachtige ruimte, die zeer geschikt is voor 
vergaderingen en andere bijeenkomsten. Op 

bijgaande foto krijgt u een indruk van deze 
metamorfose.
Ook in de kerk zelf zijn er een paar 
aanpassingen gebeurd  door onze vrijwilligers. 
Zo is er in de nis  in de linkerzijbeuk, 
naast het altaar, een bijzonder mooie 
sculptuur geplaatst van onze patroonheilige 
de H.Martinus. Een passende verlichting 
hierbij geeft aan deze nis een extra accent 
(zie foto). Uit het altaar van de voormalige 
kerk in Ossenisse hebben wij destijds het 
indrukwekkende kunstwerk ‘Het laatste 
avondmaal’ van de Bredase kunstenaar Niels 
Steenbergen gekregen. We hebben dit nu 

voor het altaar geplaatst, zodat iedereen er 
van kan genieten (zie foto). Het is zeker de 
moeite waard dit eens van nabij te bekijken.
Onze welgemeende dank aan al die 
vrijwilligers die, ieder op zijn-haar beurt 
hebben meegewerkt aan deze projecten! 
Jullie mogen best trots zijn op het vele werk 
en het prachtige resultaat. Een staaltje van 
samenwerking!

Het kerkbestuur

In de vorige Kerkkoerier konden we u het 
goede nieuws melden van de toekenning 
van de subsidiegelden voor de restauratie 
van onze kerktoren.

Inmiddels zijn we weer een paar maanden 
verder. De aanbesteding heeft inmiddels 
plaatsgevonden en in overleg met 

de bouwkundige van het bisdom is de 

restauratie gegund aan de firma Leenhouts.

In de laatste week van mei begint men met 

de opbouw van de steiger en als alles naar 

wens verloopt zal het werk eind oktober 

afgerond zijn.

Het kerkbestuur is zich inmiddels aan het 

beraden over mogelijke fondsenwerving 

om deze hoognodige restauratie te kunnen 

realiseren. We houden u op de hoogte.

Het kerkbestuur van de parochie Ter 

Duinen.

bijgaande kaart vonden wij enkele weken terug in de kerk van Kloosterzande

METaMoRfoSE SacRISTIE En anDER nIEuwS

RESTauRaTIE ToREn H.MaRTInuSKERK
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Op 7 april jl. was het dan zover: de 1e 
vormseldag ging van start. 43 meisjes en 
jongens uit de parochies Terhole, Lamswaarde 
en Kloosterzande waren uitgenodigd naar 
gemeenschapshuis De Luifel te komen. Na 
een lange voorbereiding was het voor ons 
(de werkgroep) heel spannend om te zien 
dat er steeds meer jongeren aan kwamen 
fietsen. Zij hadden allemaal vrij van school 
gekregen om aan deze dag deel te kunnen 
nemen. Om 9.00 uur werden na een eerste 
kennismaking en een communicatiespel de 
teams ingedeeld en begonnen de groepen de 
werkwinkels te bezoeken. Deze hadden als 
thema’s: geloof, de schepping, bidden, het 
pinksterverhaal en de heilige Geest, het Onze 
Vader, de heilige Franciscus, een bijbelquiz, 
de betekenis en functie van verschillende 
soorten olie en creme’s en bibliodrama. Het 
inhoudelijke gedeelte van elke werkwinkel 
was gecombineerd met een doe-activiteit, bv. 
het maken van een schilderij met het thema 
‘Pinksteren’ of het ‘na-boetseren’ van het 
scheppingsverhaal met klei.

Bij elke werkwinkel waren leden van de 
werkgroep, moeders en leerkrachten 
aanwezig die iets over het thema vertelden. 
Heel veel dank voor deze medewerking, 
want zonder jullie was deze opzet van de 
vormseldag niet mogelijk geweest. Om 
12.00 uur gingen we met z’n allen naar het 
sportveld voor de lunch en enkele spelletjes. 
Ook was er tijd om gewoon te genieten van 
het mooie weer. Terug in de Luifel openden 
om 13.00 uur de werkwinkels opnieuw 

hun poorten. Om half drie was iedereen 
overal geweest en werden GSM’s uitgedeeld 
aan de kinderen. Uiteraard papieren GSM’s 
waarop iedereen een SMS’je aan God mocht 
schrijven. ‘Wat vond je leuk aan deze dag?’ 
‘Wat zou je God willen vertellen?’ Zoals we 
begonnen zijn gingen we ook daarna weer in 
een grote kring zitten.

Ook de brandende kaars van het begin stond 
in ons midden. Na een verhaal over het 
doorgeven van het licht, kreeg elke vormeling 
een waxinelichtje en gaven wij het licht aan 
elkaar door totdat er tenslotte 43 kleine 
vlammetjes brandden. Deze vlammetjes gaan 
straks op 18 juni een rol spelen tijdens de 
wandeltocht ‘Walk with fire’ van Hulst naar 
Terhole. Om 15.00 uur was onze vormseldag 
afgelopen, iedereen fietste weer naar huis en 
de werkgroep begon tijdens het opruimen 
al te evalueren: ‘Ja, het was een drukke 
dag’, zeiden we tegen elkaar, ‘maar voor de 
energie die je erin steekt krijg je ook iets 
terug.’ Ook waren we onder de indruk van 
de creativiteit van de kinderen. Ze hadden er 
allemaal zin in. Tijdens hun vormselviering 
op 13 mei in Kloosterzande waren alle 
knutselwerkjes en ook de schilderijen in de 
kerk te bewonderen.

We kijken terug op een geslaagde dag en 
wat ik zo links en rechts van de vormelingen 
hoor vonden zij het ook. Daar was dus 
blijkbaar de Geest van God aan het werk.

Ralf Grossert p.w. 

BEnoEMInG
Door de bisschop van Breda is benoemd 
tot lid van het kerkbestuur van de parochie 
Ter Duinen te Kloosterzande: mevrouw 
Moniek Janse-Menu uit Ossenisse. 

VaSTEnaKTIE
De opbrengst van de vastenaktie in onze 
parochie Ter Duinen in samenwerking 
met de basisschool kinderen van de Ter 
Duinen school bedraagt een mooi bedrag 
van e4547,28 waarvoor hartelijk dank. 
Werkgroep Vastenaktie

VoRMSElDaG Van cluSTER nooRD

PArTje
 

Ik ben de zon, de regen

ik ben de sneeuw, het ijs

ik ben de nieuwe wereld

’t verloren paradijs.

 

Ik ben geluk en ongeluk

de stilte en ’t rumoer

ik ben de zee, ik ben ’t land

de dichter en de boer.

 

Ik ben een deel van wat er leeft

in alles om me heen

’n deel van al wat adem heeft

’n deel van iedereen.

 

Ik ben ’n partje van ’t geheel

van één gigantisch àl

één klein onmisbaar stukje van

de ziel van het heelal.

Ken je het verhaal van die jonge smid, die onafhankelijk wilde worden?
Hij kocht een aambeeld, een hamer en een blaasbalg en toog aan het werk. Maar tevergeefs, 
want de smidse bleef levenloos. Een oude smid, die hem had gadegeslagen, trad bij hem naar 
binnen en zei: “Mijn beste vriend, je hebt alles voor de smidse wat je nodig hebt, behalve 
de vonk.”

Chassidisch verhaal, 
(van joden die heel strikt de wet naleven)

DE SMIDSE En DE VonK
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IPV ooST zEEuwS VlaanDEREn
cluSTER ooST  Clinge • Graauw • Nieuw-Namen

Hoewel Nathalie, Femke en Geertje 
niet in het zelfde groepje zitten 
moesten ze ‘toevallig’ alle drie de 
Hoogmis van Pasen dienen.

Wat daarvan de bedoeling was 
werd duidelijk toen ze uit handen 
van Pater Paulus van Winden de 
oorkonde kregen uitgereikt voor 2 ½ 
jaar trouwe dienst als misdienaar in 
de parochiekerk St. Joseph te Nieuw-
Namen.

Een cadeautje van het kerkbestuur, 
applaus en felicitaties van de 
aanwezigen kregen ze als blijk van 
waardering. 

Als er kinderen zijn die na hun eerste 
communie graag mee willen ‘mis 
dienen’ kunnen zij contact opnemen 
met de misdienaarcoördinator J. 
Bosman of koster G. Weemaes.

Je bent van harte welkom

30 april, Koninginnedag! Elk jaar opnieuw een spannende tijd . . . wie zou 
er een ‘lintje’ krijgen?? Naast vele anderen werd dit jaar ook bij een totaal 
verraste Bernadette Luijcks-Hemelsoet deze Koninklijke onderscheiding door 
burgemeester J.F. Mulder opgespeld. Op 29 april kwamen veel familieleden 
en vrienden naar bistro De Happerij om haar te feliciteren.

In 1992 richtte Bernadette kinderkoor ‘de Klingkertjes’ op. Na al die jaren 
is zij nog steeds dirigente van dit koor. In bijna elke gezinsviering van de 
regio verzorgen zij het muzikale gedeelte van de viering. Deze kinderen 
liggen Bernadette nauw aan het hart; zij krijgen dan ook elk jaar een leuk 
Sinterklaasfeest en net vóór de vakantie een feestelijke afsluiting van het 
jaar.  Menig koorlid maar ook veel volwassenen hebben van haar gitaarles 
gekregen en velen helpen haar nu nog met de begeleiding van het kinderkoor. 
Sommigen vonden het leuk om ook mee te zingen en dat zette Bernadette 
aan tot het oprichten van ook een volwassen koor; ‘Laudate Dominum’ dat 
één keer per maand in de weekendviering in onze parochiekerk te horen is. 
Ook treedt zij regelmatig op voor ouderen in 
De Lieve te Hulst en Malpertuus in Clinge 
en voor kinderen van De Tjasker en Cliënten 
van De Tragel in Clinge.
Gesteund door groot geloof en haar positieve 
instelling staat zij ook op ander vlak voor 
iedereen klaar; niet alleen ‘haar muzikanten’ 
maar ook haar gezin en familie doen nooit 
tevergeefs een beroep op haar. Kortom een 
persoon die het dubbel en dik verdient 
om deze Koninklijke onderscheiding te 
ontvangen. Bernadette… nogmaals van harte 
gefeliciteerd!!!

Annemie de Loos-Brijs.

Van HaRTE GEfElIcITEERD!

HannEKE DE cocK 
2 1/2 JaaR acolIET

In november 2008 meldde Hanneke de Cock zich aan 
als acoliet in onze parochiekerk. Tot op heden vervult zij 
deze taak nog steeds met veel toewijding. Als blijk van 
waardering kreeg ze hiervoor een oorkonde. Hanneke, van 
harte gefeliciteerd en we hopen dat je nog vele jaren actief 
in onze parochie blijft. 

Annemie de Loos-Brijs.

MuzIKalE VRIJwIllIGSTER KRIJGT 
KonInKlIJKE onDERScHEIDInG

God, 

help ons de glans van iedere dag

naar boven te halen”

te genieten van kleine dingen

en dat geluksgevoel

met anderen te delen.

Geef dan we zo van iedere dag

een feest maken.

Help ons ook

om ons niet te verliezen

in ons eigen geluk

en oog te hebben voor de mensen

voor wie het leven bepaald geen 

feest is.

Geef dat we het aandurven

om naast ze te staan

en te delen in hun verdriet

Geef dat we alles doen

wat in ons vermogen ligt

om hun leven meer glns te geven.

GlanS Van IEDERE DaG
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IPV ooST zEEuwS VlaanDEREn
cluSTER wEST Boschkapelle • Hengstdijk • Stoppeldijk

Ter gelegenheid van het 150 jaar bestaan 
van de parochie Stoppeldijk is een boekje 
uitgegeven over de geschiedenis van de kerk. 
Heel interessant. Er is veel over het rijke 
verleden verteld. Veel mensen hebben het 
boekje gekocht en al lezende zullen ook 
andere verhalen in herinnering naar boven 
zijn gekomen, over mensen die veel voor 
de parochie hebben gedaan. Het volgend 
verhaal gaat over een man, Frans van 
de Velde, die een dertigtal jaren op het 
kerkhof werkte. We geven de manier van 
werken weer, die zo heel anders was dan 
nu tegenwoordig het geval is. Frans is op 
het kerkhof begonnen, omdat Pit Vink 
van Pauluspolder vele jaren het werk als 
grafdelver heeft gedaan. Van hem heeft hij 
het overgenomen. Zo ging dat vroeger. Later 
heeft hij het overgedragen aan Gust Mahu. 
En nu 2011 is het al vele jaren in handen 
van een hele vrijwilligerswerkgroep. Ook de 
manier van aanpak is sterk veranderd. De 
taken die Frans op zich heeft genomen zijn 
niet meer te vergelijken met wat nu gebeurt. 

Vanaf 1953 werkte Frans onder deken Staal, 
Pastoor Backx en  bij Pastoor Frans de Koning. 
Vervolgens is er een begraafplaatswerkgroep 
opgestart. Heel het kerkhof had hij onder zijn 
hoede. Alles, maar dan ook alles. Niet alleen 
graven delven. In zijn vrije tijd, ‘s avonds na 
het werk, onderhield hij de graven. Op een 
grote plattegrond, had hij alle graven heel 
precies ingetekend. Met het kappertje op 
zijn rug vertrok hij naar de begraafplaats en 

hield de grond tussen de graven onkruidvrij, 
Rond Allerzielen poetste en schuurde hij de 
graven, schilderde opnieuw met een heel fijn 
kwastje de letters in van namen, geboorte- en 
sterfdata. 

In de wintertijd werd op voorhand, 
plaatselijk de grond bedekt met stro, 
zodat het toch mogelijk was bij vorst 
een graf te delven. Als iemand overleden 
was ging Frans alle omwonenden van de 
overledene  ‘verzoeken’ voor de rozenkrans 
en de begrafenis. Regelmatig ging hij voor de 

familie naar Ferket om boeken 
met voorbeelden van zerken. 
Als het jaar om was ging hij 
bij de mensen langs om centen 
voor het onderhoud van het 
graf. F 1,50 per jaar. Naast 
het hele dorp Rapenburg ging 
hij naar Vogelfort, Zuiddijk, 
Pauluspolder en Margaret, Tol, 
Sassing en Vijfhoek. Nauwgezet 
hield hij bij wie betaald had. Het 
geld droeg hij over aan wie in zijn 
tijd financieel verantwoordelijk 
was. Dat was Arnold Vereecken, 
de penningmeester van het 
Kerkbestuur.

Frans werkte ook samen met 
Alouis van Bellen en Mieke 
Vermeulen in de kerk, voor het 
onderhoud, onder het kosterschap 
van Johan Vernimmen. Alouis 
‘ging rond’ om het stoelengeld. 

Ook Frans deed dat. Er werd op toegezien of 
je echt genoeg betaalde. De manier van geld 
ophalen was aan veranderingen onderhevig: 
25 cent plaatsengeld achter in de kerk in 
ontvangst nemen voor de dienst begon, 
het neerleggen van het geld op de hoek van 
de bank. Nu in onze tijd wordt er met een 
schaal rondgegaan. Er wordt een bepaald 
bedrag gevraagd, maar de gave ligt bij de 
verantwoording van de gever.  Frans was 
heel plichtsgetrouw. Alles moest wijken voor 
de kerk. Om half zeven de vroegmis, om 

tien uur de hoogmis en om 
twee uur ‘s middags het lof.  
Frans was geruime tijd vooraf 
aanwezig om de deur open 
te doen, de oliekachel aan te 
steken. Het was wintertijd en 
zoals elke zondagochtend wilde 
Frans de kerkdeur openen voor 
de vroegmis van half 7. Lang 
geleden in 1967 was hij een dag 
van te voren bij familie en kon 
vanwege gladheid onmogelijk 
naar huis. Hij moest tegen zijn 
zin blijven slapen. Maar de 
volgende ochtend was het er 
niet beter op geworden. IJs en 
weder dienende ging hij in alle 
hemelse vroegte toch op pad. 
Hij was er, stipt op tijd.

Frans werkte met overgave en 
veel plezier. Vrijwilliger van de 
eerste orde.

EEn STuKJE GEScHIEDEnIS
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Zoals elk jaar wordt op Basisschool De Schakel 
aandacht besteed aan het landelijk project, wat 
dit jaar bestemd was voor een eiland op de 
Filippijnen. Aan de hand van bijgaande foto’s 
kunnen we nog even nagenieten van een voor 
leerlingen en betrokkenen, zeer prettige en 
geslaagde dag. 

De kinderen van groep 1 t/m 4 kregen 
de eerste dag na de krokusvakantie een 
spaardoosje mee waarin ze gedurende de 
vastentijd konden sparen. Een groots moment 
om op de activiteitendag de inhoud in een 
daarvoor bestemde melkbus te mogen gooien, 
totaal e379,04  Een mooi begin van de 
geldinzameling. Daarna was het tijd voor 
eendjes vissen, knikkerspel, schminken, 
tuinkers zaaien, hutten bouwen van dozen en 
dekens, en het versieren van pannenkoeken.

De groepen 5 t/m 8 kregen enkele weken 
van te voren een sponsorlijst en probeerden 
zodoende geld op te halen voor de te houden 
fiets-in. Het startsein werd gegeven door Pater 
Poppe. Ze fietsten naar Lamswaarde waar ze 
hun zelf meegebrachte boterhammen opaten, 
om daarna terug te keren naar Vogelwaarde. 
Tijd voor koekhappen en het spel “Ren 
je Rot”. De opbrengst van de fiets-in was 
e1855,84. Zeer de moeite waard. 

De werkgroep vindt het fijn dat ze in 
samenwerking met de basisschool deze dag 
kan organiseren. De totale opbrengst in 
Vogelwaarde was e3.306,01.

25 jarig priesterschap 

van Jan Voeten

Jan Voeten woonde als jonge man te 

Vogelwaarde en werd lid van ons koor 

in de Parochie Stoppeldijk  Hij werkte 

als districtscatecheet aan de scholen 

van Zeeuws Vlaanderen.  Toen hij voor 

priester ging studeren en diaken werd 

gewijd, vond hij het prachtig dat wij naar 

Bovendonk kwamen om de viering  op te 

luisteren. 

Jan werd in onze eigen parochiekerk op 

Pinksteren 18-5-1986 door Mgr. Ernst 

tot priester gewijd. Een hele bijzonderheid 

èn een hele eer dat het koor o.l.v. Johan 

Vernimmen de dienst mocht  opluisteren. 

Jan begon zijn taak als pastor in Koewacht. 

Vervolgens Terneuzen, Sluiskil, Breda. 

Nu werkt hij in Rijen, Dongen, Klein 

Dongen-Vaart, Molenschot en Hulten. 

We kennen Jan als iemand die origineel 

is, met veel zin voor humor. 

Jan vierde 22 mei j.l. in Rijen zijn 25 jarig 

jubileum, samen met zijn parochianen. 

Ook vanuit zijn voorgaande parochies, 

zoals uit Zeeland, waren mensen 

aanwezig. Het was een feestelijke dienst 

in een mooi versierde kerk. De koren van 

Rijen en Dongen zongen afwisselend, 

rijke variatie aan zang. Samenzang met de 

parochianen bracht extra sfeer. 

Jan lichtte zijn werk als priester toe, zoals 

we van hem gewend zijn. Hij vertelde ons 

in de jubileumviering. In mijn rugzak 

heb ik altijd bij mij een SPONS  en 

een MEETLAT. De spons kan als het 

ware absorberen. Een luisterend oor voor 

verhalen over vreugde, verdriet. De spons 

kan tranen wegwissen, laten drogen en 

weer wegstoppen. De meetlat, ja wat 

zal ik daar van zeggen. Hij kan soms 

te kort of te lang zijn, maar tot je 

eigen verwondering is het soms helemaal 

passend en precies goed.

Het was een mooie dienst, zeker geslaagd 

door de goede samenwerking van 

parochies. 

15 aPRIl, acTIVITEITEnDaG In TEKEn Van 
DE VaSTEnaKTIE
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uitvaartverzorging

“Gewoon goed”
Monuta

Rooseveltlaan 6
4536 GZ  Terneuzen

(0115) 61 28 81

Monuta
Oude Stad 23

4501 JA  Oostburg
(0117) 45 23 09
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15
3

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

Dela Uitvaart Verzorging.indd   1 15-04-2010   11:16:21

SB29432

Programma:
25 – 26 juni: Midzomerfeest
maand juli: Elke dag van 14.00 tot 17.00 uur open voor tentoonstelling van religieuze  
  voorwerpen en devotionalia.
zaterdag 24 sept.: Concert fanfare Heikant 19.00 uur
zondag 23 okt.: Concert  “Terra-Sancta” o.l.v. Ad v.d. Wege 15.00 uur
zondag 30 okt.: Concert “Kamerkoor Hulst”  o.l.v. Jo Ivens 15.00 uur
zaterdag 19 nov. Afsluitende viering met Deken  Paul Verbeek 19.00 uur
25 t/m 27  nov.: Internationaal – Kunstweekend
woensdag 21 dec.: Kerstconcert “Kamerkoor Hulst” o.l.v. Jo Ivens 20.00 uur
27 t/m 30 dec.:  Kerststaltentoonstelling
Ook wordt in de loop van het jaar ons nieuwe boek “Hengstdijk het dorp en zijn parochie” 
uitgebracht. Binnenkort kan hier op worden ingeschreven en is de presentatiedatum en de prijs 
bekend.

850 JaaR H.caTHaRIna, HEnGSTDIJK (REcTIfIcaTIE)

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!
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Rond de Goede Week worden er in alle 
parochiekernen activiteiten ondernomen 
ten bate van de jaarlijkse Vastenactie. 
Zo werd op 11 april op de Basisschool 
Inghelosenberghe te Sint Jansteen 
de jaarlijkse sponsorloop gehouden, 
georganiseerd door de plaatselijke 
Caritasinstelling in samenwerking met 
het schoolteam. De kinderen lieten zich 
sponsoren door familie, buren en vrienden 
om rond het schoolplein hard te lopen. 
Het ging er om zo veel mogelijk rondjes 
te lopen. Na elke ronde kreeg men een 
stempel op een rondekaart. 

De proef werd klassikaal afgelegd en er was 
veel sportieve inzet. Ook de juffrouwen en 
de meesters liepen mee. Na 8 minuten gaf 
een fluitsignaal aan dat het einde oefening 
was, werd er een klassenfoto gemaakt en 
druivensap geserveerd. Na afloop werden 
de spaardoosjes waarin het sponsorgeld 
was verzameld, in de klassen opgehaald. 
Na telling bleek dat er het fraaie bedrag 
van ruim e2.800,-- bijeen gebracht was.

Het gehele bedrag gaat naar het landelijke 
vastenactiedoel: de bewoners van het 
eiland Mindoro. Dit is één van de ruim 
7.000 kleine eilanden die de Flippijnen 
rijk zijn. Op dit eiland wonen 8 inheemse 
groepen die samen de Mangyan vormen. 
Iedere groep kent een eigen taal en cultuur. 
De Mangyan leven in en van het bos op 
Mindoro. De overvloedige houtkap en de 
mijnbouw bedreigen niet alleen de bossen, 
maar ook de unieke leefwijze van de 
Mangyan. Het behoud van het bos en de 
Mangyancultuur vormen dan ook de inzet 
van de vastenacties. 

Kijk eens op de website van het 
kenniscentrum over de Mangyan (zie 
www.mangyan.org)
Wie meer wil weten over het werk van 
Vastenaktie op de Filippijnen kan kijken 
op www.vastenaktie.nl

Namens de Regionale Werkgroep 
Vastenakties:
Paul Prince, secretaris

IPV ooST zEEuwS VlaanDEREn
cluSTER zuID Heikant • Koewacht • St. Jansteen

Het Kerkbestuur laat weten dat mevrouw 
Fieke de Waele-Geerards ernstig ziek is 
en daardoor ook niet bereikbaar. De vele 
activiteiten, die zij voor de kerk verrichtte 
zijn inmiddels herverdeeld onder de leden 
van het Kerkbestuur en overige vrijwilligers.
Voor het opgeven van misintenties kunt 
u terecht bij mevrouw Edith de Waele, 
Nieuwstraat 60 te Koewacht (tel. nr. 0114-
361279).

fiets-in parochie Koewacht 2011
Op woensdag 30 maart is onze fiets-in 
gehouden ten bate van het Vastenactieproject 
voor de Filippijnen. Om 13.30 uur stonden 
33 fietsers, 4 begeleiders, de bezemwagen en 
de EHBO gereed om de tocht van 30 km 
aan te vangen. Na een opbeurend woordje 
werd het startschot gegeven door pastor 
J. Reurs. We reden richting Absdale en de 
groep fietste gezwind door, in een prettige 
sfeer. Helaas was er nog een valpartij in de 
Axelsestraat; Kayleigh van Wolvelaer kwam 
onzacht in aanraking met het asfalt en 
stapte in de bezemwagen. De tocht ging 
verder door de Matthijsstraat en een stuk 
van de Fortenroute, met als hoogtepunt 
Fort St.-Jacob, waar even werd halt 
gehouden. In Zuiddorpe was de rustpost 
in de Canisiusbasisschool. Hier kregen de 
kinderen een natje en een droogje en konden 
ze wat spelen achter de school. De begeleiders 
dronken ondertussen koffie met iets lekkers. 

Kayleigh was intussen opgeknapt en ze 
besloot om de rest van de fiets-in weer mee 
te rijden. Via Overslag, de Varempepolder 
en de Nieuwe Karnemelkpolder arriveerden 
we iets na vieren in basisschool De Vlaswiek. 
Een gezellige, onder mooi weer verreden 
fiets-in voor het goede doel op de Filippijnen.

Dodenherdenking 2011
Ook dit jaar werd op 4 mei in onze 
kerk weer de jaarlijkse dodenherdenking 
gehouden. Wethouder Jaap Bos stond in 
zijn overdenking stil bij het motto van 
dit jaar: “Vrijheid Wereldwijd”. Het was 
wederom een stijlvolle gebeurtenis waarbij 
ongeveer 200 personen aanwezig waren en 
waaraan medewerking werd verleend door 
het Seniorenkoor en het St.-Ceciliakoor, 
de Harmonie E.M.M. en trompettist Jan 

Meijs die weer een indrukwekkende ‘Last 
Post’ blies, Tom Kuiper en mevrouw Els 
de Caluwé-de Schepper, die beiden stuk 
voor stuk mooie gedichten declameerden, en 
pastor Joop Reurs die het gebed verzorgde. 
Aan het einde van de herdenking vond een 
defilé plaats langs de gedenkplaat met de 
namen van de slachtoffers uit Koewacht en 
werden op het kerkhof door de aanwezigen 
bloemen gelegd op de graven van de Poolse 
soldaat en de slachtoffers van de V-2. Na 
de dodenherdenking werden de aanwezigen 
uitgenodigd voor een kop koffie of thee in 
de Vlaschaard, waar Willy Verschraegen een 
toelichting gaf bij de daar ingerichte mini-
tentoonstelling over Nederlands-Oost-Indië. 
Deze tentoonstelling was speciaal gewijd aan 
de beide Koewachtse slachtoffers die zijn 
gevallen in onze voormalige kolonie.

SPonSoRlooP oP BaSISScHool InGHEloSEnBERGHE

MEDEDElInG Van HET KERKBESTuuR

Pastor Reurs geeft het startschot voor de fiets-in

Dodenherdenking te Koewacht
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IPV ooST zEEuwS VlaanDEREn
cluSTER MIDDEn Hulst

In de Kerkkoerier van maart 2011 hebt u 
kunnen lezen dat er hard gewerkt wordt aan 
de registratie van vrijwilligers in de parochie 
van de H. Willibrordus te Hulst. Zorg 
en nazorg van de leden van de werkgroep 
vrijwilligersbeleid heeft er toe geleid dat 
we nu over 265 registratieformulieren van 
vrijwilligers beschikken. Het zal u duidelijk 
zijn dat de uitwerking van deze formulieren 
een tijdrovend karwei is. Naast het in beeld 
brengen van taken is ook gestart met het 
registreren van gedenkwaardige data, zoals de 
startdatum en de eventuele huwelijksdatum 
van vrijwilligers. Als deze data t.z.t. in het 
computerbestand zijn ingevoerd, worden 
jubilea met één druk op de knop zichtbaar. 
Een volgende stap is dan -in overleg met 
de contactpersonen van de werkgroepen 
- afspraken te maken over de vormgeving 
van de viering van deze jubilea.We houden 
u op de hoogte van de ontwikkelingen. 
In de werkgroep vrijwilligersbeleid staat 
aandacht en waardering voor de vrijwilligers 
hoog in het vaandel. U helpt ons door 
uw inzet als vrijwilliger maar ook door 
uw kritische noten, opmerkingen, vragen, 
of suggesties, om samen te bouwen aan 
een geloofsgemeenschap anno 2011.  
Vrijwilligers zijn onmisbare schakels om het 
samen kerk-zijn ter plekke waar te maken. 
Samen de schouders er onder, samen werken 
aan een geloofsgemeenschap van, voor en 
door mensen… doet u ook mee?!   

zo MaaR…HEEl GEwoon en TocH 
HEEl BIJzonDER: 
Een vertrouwd gezicht op de pastorie is onze 
gastvrouw Karin. Sinds jaar en dag zorgt 
zij voor sfeer, gezelligheid en een gastvrije 
koffiepauze op de pastorie. Voor Karin heel 
erg vanzelfsprekend, maar voor ieder die er 
binnen wandelt heel bijzonder. Karin, in 
dit zomernummer van de Kerkkoerier past 
het jou als dank hiervoor in het zonnetje te 
zetten. Karin, dank je wel namens velen!  

wElKoM nIEuwE GaSTVRouw:
Steeds meer mensen weten de weg te vinden 
(of durven de stap te zetten?) naar de wekelijkse 
koffiemorgen op donderdagvoormiddag van 
10.00 uur tot 11.30 uur op de pastorie. 
Sinds kort vervult mevrouw Marianne de 
Haens afwisselend met ondergetekende op 
donderdagmorgen de rol van gastvrouw. 
Marianne, van harte welkom! Marianne 
is voor velen geen onbekende en ervaring 
heeft al geleerd dat zij een gezellige babbel 
en een luisterend oor biedt, voorwaarden 
bij uitstek voor geslaagde ontmoetingen 
op de pastorie. Nogmaals attenderen wij u 
erop dat u met name op donderdagmorgen 

welkom bent om voor een kopje koffie en 
een babbeltje vrij binnen te lopen op de 
pastorie, Steenstraat 22 te Hulst. 

EEn KoSTER En zIJn MaaTJE GaaT: 
Koster Jan Boonman stopt - na ruim 10 jaar 
- als eerste vrijwillige koster van de basiliek. 
Een omvangrijke taak die door Jan, voor en 
achter de schermen van het kerkelijk bedrijf, 
op perfecte wijze is vervuld. In de uitvoering 
van zijn taak als koster is Jan steeds terzijde 
gestaan door zijn vrouw, zijn Maatje en 
maatje, die Jan als koster steunde maar ook 
zelf door de zorg voor de bloemversiering een 
belangrijke bijdrage leverde aan het aanzien 
van de basiliek. Samen achten zij nu de tijd 
gekomen om de fakkel door te geven en 
vrijwilligerswerk aan anderen over te dragen. 
Op zondag 5 juni 2011 nemen zij afscheid, 
temidden van de hen beiden zo vertrouwde 
geloofsgemeenschap, in de eucharistieviering 
aanvang 10.30 uur in de basiliek. U bent 
van harte uitgenodigd! Meer hierover leest 
u zeker in het volgende nummer van de 
Kerkkoerier. 

En EEn KoSTER KoMT:
Het is bijzonder verheugend te kunnen 
melden dat het kostersteam is aangevuld met 
de komst van een nieuwe koster, te weten: 
- de heer Frank Heijens, Van Ossstraat 9, 

4561 MJ Hulst (tel.0114-319079)
 Frank van harte welkom en een goede tijd 

als koster gewenst!
- De taken in het kostersteam zijn door 

het vertrek van koster Jan Boonman 
en de komst van koster Frank Heijens 
herverdeeld. Voorlopige belangrijke 
afspraken zijn o.a. dat met ingang van 
juni 2011:

- eerst-verantwoordelijke koster voor 
uitvaarten is: mevrouw M. Hermans, 
Tabakstraat 12, 4561 HW Hulst (tel.0114-
313332 / 06-44538659) 

- eerst-verantwoordelijke koster voor 
huwelijken is de heer Frank Heijens (adres 
en tel.nr. zie boven)

- eerst-verantwoordelijke koster voor 
gezinsvieringen en communievieringen is: 
de heer André Clyncke, Paganinistraat 
18, 4561 VD Hulst (tel.0114-321411/06-
13172555)

 Samen willen de kosters de parochie en de 
parochianen zo goed mogelijk van dienst 
zijn. 

EInDE wERKGRoEP aVonDwaKE:
Andere tijden andere gebruiken, einde 
van Avondwake vieringen in de parochie. 
In 1992 is gestart met een werkgroep 
Avondwake die in aanvang vele malen per 

jaar is voorgegaan in diensten op de avond 
voorafgaand aan de dag van de uitvaart van 
overledenen. Een gebruik dat velen troost 
en steun heeft geboden bij het afscheid van 
dierbaren. Het voorgaan in Avondwaken 
door leken is zowel door de betreffende 
vrijwilligers alsook door nabestaanden van 
overledenen vele jaren als zinvol ervaren. 
Gaandeweg was er een geleidelijk afnemende 
belangstelling voor Avondwaken, meer 
nadrukkelijk is de aandacht nu gelegen op 
een goed verzorgde uitvaartdienst zonder 
een voorafgaande Avondwake. De laatste 
Avondwake in onze parochie vond plaats in 
september 2009. Reden voor de werkgroep 
avondwake om in overleg met pastoresteam 
tot opheffing van de werkgroep te besluiten.  
Op een nog nader te bepalen datum wordt de 
werkgroep Avondwake uitgenodigd voor een 
bijeenkomst ter afsluiting van de door hen 
jarenlang verzorgde en zeer gewaardeerde 
inzet.

Namens het bestuur en de Werkgroep 
Vrijwilligersbeleid van de parochie van de 
H. Willibrordus te Hulst.

Nelly Janssen – de Kooning

wERKGRoEP 
MISDIEnaaRS/

acolIETEn

Onlangs is er weer een nieuwe misdienaar 
bij gekomen, namelijk Bram den Exter. 
Hij is 9 jaar en heel erg enthousiast. 
Als het aan hem ligt dient hij ieder 
weekend de mis en dat zijn natuurlijk de 
vrijwilligers waar alles om draait. Bram, 
wij zijn heel blij met jou en we hopen 
dat je het dienen lang en met veel plezier 
zult doen.

Het is al een tijdje geleden, maar op 
Kerstavond tijdens de nachtmis hebben 
Julian en Elyne Clyncke uit handen van 
Zuster Noëla Polet een oorkonde mogen 
ontvangen. Julian voor 10 jaar en Elyne 
voor 7,5 jaar trouwe dienst. Ook met 
deze twee zijn we natuurlijk heel erg blij, 
dus  Julian en Elyne: Gefeliciteerd en 
bedankt voor jullie inzet. We hopen nog 
lang van jullie diensten gebruik te mogen 
maken.

Namens de werkgroep misdienaars/
acolieten,
Harriëtte Clyncke

SaMEn DE ScHouDERS ER onDER
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Kent u dat, het zondaggevoel? Gisteren was 
het er weer. We waren naar de zondagsdienst 
geweest, een rustige dienst met mooie 
zang. Na afloop nog wat nagepraat met 
de voorganger en andere bezoekers en we 
besloten met zijn tweeën een kop koffie te 
gaan drinken op een terrasje in de zon. En 
ineens was het er weer, het zondaggevoel.

Ik dacht aan hoe het vroeger bij ons thuis 
op zondag was. Wij waren een gezin met 
6 kinderen, in 1963 vanuit Gelderland 
verhuisd naar Vogelwaarde, wat toen nog 
Boschkapelle heette. We werden uitgenodigd 
door Pastoor Vermeulen om kennis te komen 
maken op de pastorie. In die tijd was het een 
hele belevenis om uitgenodigd te worden 
bij de pastoor. Mijn ouders waren heel 
gelovig en elke zondag gingen we dan ook 
met het hele gezin naar de Hoogmis. Na de 
dienst dronken we met zijn allen koffie met, 
vanwege het weekend, een lekkere koek. De 
kamer zat altijd vol, want de vrienden van 
mijn broers en zus waren er ook altijd bij en 
iedereen was welkom. Na de koffie ging ieder 
doen waar hij zin in had, een spelletje kaart, 

’s middags naar de voetbal, lekker luieren in 
de zon. Of we luisterden naar de muziek die 
mijn vader draaide op zijn pick-up.

Het was in die tijd ook nog de gewoonte dat 
mijnheer pastoor af en toe een huisbezoek 
deed op zondag. Ik weet nog dat hij langs 
kwam op de dag dat ik mijn 1e Heilige 
Communie deed. Op zijn brommertje kwam 
hij langs om te feliciteren en zijn zoveelste 
borreltje te nuttigen.

Als je dit zo tegen de jeugd vertelt zouden 
ze zeggen: “Klinkt gezellig, maar VETsaai.”
Toch is het niet verkeerd om in deze jachtige 
tijd te proberen dit zondagsgevoel weer eens 
terug te krijgen. Het lijkt bijna een soort van 
meditatie en één dag in de week moet dit 
toch te doen zijn. Het kost je niets, hooguit 
een uurtje per week om naar de kerk te gaan.

Ik ben blij dat ik het weer heb gevonden, 
het zondagsgevoel en kan iedereen aanraden, 
probeer het ook eens.

Harriëtte Clyncke

GEzInSVIERInGEn 
wIllIBRoRDuS-
BaSIlIEK HulST 

De laatste viering van dit schooljaar zal 

de Naviering Eerste Heilige Communie 

zijn op zondag 19 juni 2011 om 10.30uur 

in de Willibrordusbasiliek. Wij hopen u 

allen te kunnen begroeten. Ook als het 

nieuwe schooljaar weer begint gaan wij 

samen met het kinderkoor “De Wal-

Noten” mooie vieringen voorbereiden 

en zullen jullie hier via de scholen over 

berichten.

In de vieringen hopen we weer vele 

kinderen met papa’s, mama’s, opa’s, 

oma’s, vriendjes en vriendinnetjes te 

zien. Het Jeugdkoor “De Wal-Noten” 

zal in de gezinsvieringen weer prachtige 

liedjes laten horen. En zing je graag? 

Dan mag je meezingen! 

Tot ziens in de Willibrordusbasiliek, 

iedereen is van harte welkom!

 

Werkgroep Gezinsvieringen Hulst

Is het u ook opgevallen dat voor Pasen 
de wijzers van de vier wijzerplaten op 
de basiliektoren allemaal andere tijden 
aangaven? Zouden de klokken dan toch 
naar Rome geweest zijn in de Goede Week? 
Althans vroeger werd toch altijd in een 
volksverhaal beweerd dat de klokken van een 
katholieke kerk in de Goede Week zwegen, 
omdat ze dan gezegend werden in Rome?
Volgens dhr J. Inghels van het bedrijfsbureau 
van de Gemeente Hulst wordt het terugvallen 
van de wijzers veroorzaakt door loszittende 
boutjes van de wijzers. Een kraan huren 
om de uurwerken van buitenaf te repareren 
is een dure aangelegenheid. Daarom 
is gekeken naar een andere methode en 
gevonden bij de brandweer en politie van 
Terneuzen. Zij hebben een “Rope Rescue 
Team” dat gespecialiseerd is in afdalingen 
met touwen. Daardoor kunnen zij snelle 

reddingen uitvoeren op grote hoogte 
zoals in een kerktoren. Uiteraard houdt 
dit team oefeningen. Op een mooie derde 
Paasdagavond dinsdag 26 april 2011 was het 
zover. Gebogen lichamen hingen aan touwen 
langs de toren om de vier uurwerken gelijk te 
zetten en de reparaties uit te voeren. 

Zouden deze Quasimodo’s tegelijkertijd 
op zoek zijn naar Esmeralda, zoals in de 
kathedraal van de Notre Dame van Parijs? 
Gelukkig stond Evelien Verhulst op de 
begane grond met haar camera gereed om 
dit spannend en spectaculair moment vast te 
leggen. Evelien was bereid dit “hoogtepunt” 
met de lezers van de Kerkkoerier te delen 
door haar mooie foto’s beschikbaar te stellen. 
Dank hiervoor.

Jan Rubbens, stadsgids

HET EcHTE zonDaGGEVoEl

QuaSIMoDo oP DE ToREn Van DE BaSIlIEK?

Foto’s Evelien Verhulst



Op zondag 3 april was er een klassiek concert 
door “The Busch Ensemble”  in onze kerk. Het 
ensemble bestaat uit 3 personen: Mathieu v. 
Bellen – viool      Soh – Yon Kim – altviool 
en Jonathan Bloxham – cello. Het was een 
prachtig concert met muziek van Bach – 
Busch en Mozart waar we samen met de vele 
bezoekers van hebben genoten. Zaterdag 7 
mei was er een jubileumviering in onze kerk, 
deze werd voorgegaan door Bisschop Mgr. v.d. 
Hende samen met pastor Chantal v.d. Walle. 
Het was een mooie viering met zang van de 
3 koren uit cluster west samen. Na de viering 
was er een gezellige samenkomst met een hapje 
en een drankje in de aula van onze school. Heel 

wat mensen uit omliggende parochie’s kwamen 
ons bezoeken, ook onze Bisschop bleef nog wat 
en maakte met velen een praatje. Alleen viel 
de opkomst van onze eigen parochianen tegen.

Het volgende evenement is het Midzomerfeest 
waarvoor de voorbereidingen al in volle gang 
zijn. We hopen dan ook dat velen (25 juni) 
weer naar Hengstdijk komen voor de enorme 
boekenmarkt – de snuffelmarkt – folklore 
– hondendemonstratie’s – dansoptredens – 
kinderzeskamp – krattenstapelen enz. Zondag 
26 juni is de boekenmarkt open en is er 
schieten en gaaibollen en ook daar is iedereen 
van harte welkom. De gehele maand juli is 

onze kerk dagelijks open van 14 tot 17.00 uur 
er is dan een expositie van devotionalia en oud 
religieuze voorwerpen.

In het kader van ons 850 jarig jubileum staan 
er voor de rest van het jaar nog een groot 
aantal activiteiten op stapel. U bent allen van 
harte welkom op één of meerdere van deze 
activiteiten. Meer informatie vindt u op www.
catharinakerk.hengstdijk.eu en u hoort geregeld 
van ons via de media.

Tot ziens op Hengstdijk

850 jaar H.Catharina, 
Hengstdijk


