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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
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Koewacht, St. Jansteen en Hulst)
Zandstraat 10, bus 4, 4561 SC Hulst.
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e-mail: joop.reurs@zeelandnet.nl
Bijz. aandachtsveld: vorming en toerusting, 
liturgie; vormsel (deels)

R. Grossert, pastoraal werker, 
(eerstaanspreekbare pastor voor 
Kloosterzande, Lamswaarde en Terhole)
Churchillhof 9, 4587 EV Kloosterzande
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.

Denkt u mee oVeR een nIeuwe 
naam VooR De PaRochIe? 

Zie bladzijde 13.

ten GeleIDe
Elke dag een nieuwe dag. Dagen van werken, 
maar ook dagen voor ontspanning. Vroeg 
of laat in het jaar gaan we er enkele weekjes 
tussen uit, ver weg, of dichtbij. Soms gewoon 
lekker in je achtertuin.
We hebben de “batterij” weer even op 
kunnen laden en gaan er vol goede moed 
weer tegen aan. Een nieuw jaar van werk en 
ontspanning ligt voor ons.

Maar vragen we ons wel eens af waar we 
mee bezig zijn. Is dit ook geen tijd om goed 
te doen, tijd om beter te leven? Is dit ook 

geen tijd om uw grieven op te bergen, tijd 
voor een vriendelijk woord om het leed van 
anderen een beetje te verzachten en voor 
die grootmoedige daad die je morgen wilde 
doen?
We lopen niet alleen op deze aarde. 
Bedenk dat er mensen zijn, die uw hulp 
en een vriendelijk woord heel goed kunnen 
gebruiken.
Laat ons er samen een fijn jaar van maken 
vol van liefde, aandacht en vriendschap.

De redactie

PaRochIeS ReGIo ooSt ZeeuwS 
VlaanDeRen woRDen SamenGeVoeGD 

Al enkele jaren spreken de parochies 
van Oost Zeeuws Vlaanderen over meer 
samenwerking. Deze gesprekken vinden 
plaats in het kader van de Diocesane 
Beleidsnota In de duizend gezichten van 
Uw volk, die in 2007 verscheen. Het 
diocesaan beleid vraagt parochies in het 
bisdom om maximaal samen te werken op de 
beleidsterreinen Geloof, Pastoraat, Personeel, 
Financiën, Gebouwen en Besturen. 
De parochies van onze IPV hebben in 
kaart gebracht hoe zij op deze terreinen 
functioneren, en ze hebben sterktes en zwaktes 
met elkaar vergeleken. Parochiebesturen, 
IPV-bestuur en leden van het pastoraal 
team hebben voorstellen geformuleerd 
voor de intensievere samenwerking. Eind 
januari 2011 hebben ze hierover gesproken 
met de bisschop van Breda, mgr. Van den 
Hende. Daarbij kwam ook aan de orde hoe 
de bestuursvorm van de parochies in de 
toekomst zou zijn. Meerdere bestuurders 
stelden voor om de parochies van Oost 
Zeeuws Vlaanderen tot één nieuwe parochie 
samen te voegen, anderen suggereerden de 
vorming van twee parochies. Onze bisschop 
heeft daarop in de maand april een bezoek 
gebracht aan de regio, en gesproken met de 
besturen van parochies, met het IPV-bestuur 
en met het pastoraal team. Uiteindelijk 
heeft de bisschop besloten om met ingang 
van 2012 de parochies van onze regio 
samen te brengen in één nieuwe parochie. 
Begin juli heeft hij dit in een brief aan de 
parochiebesturen laten weten.

De samenvoeging van de parochies betekent 
dat er in het gebied van de regio Oost Zeeuws 
Vlaanderen één parochie ontstaat. De IPV 
en de huidige parochiebesturen worden 
opgeheven, en er komt één parochiebestuur 
voor de nieuwe parochie. Het pastoraal 
team krijgt onder leiding van pastoor Joop 
Reurs zorg voor het pastoraat in de parochie, 
vergelijkbaar met de wijze waarop dat nu 
in de IPV gebeurt. De huidige parochies 
worden omgevormd tot parochiekernen, 
waarin het pastoraal aanbod gestalte krijgt. 

Beheerszaken in de parochiekernen worden 
door lokale parochiekerncommissies 
verzorgd. De parochiekernen krijgen een 
eigen budget, en zullen zorg dragen voor 
de parochiebijdragen rondom het eigen 
kerkgebouw. De kerkgebouwen blijven hun 
eigen naam houden. De samenvoeging van 
de parochies zal bijdragen aan een efficiënte 
werkwijze voor het pastoraal team en voor de 
bestuurders. Ze maakt het mogelijk om in 
de toekomst op een goede en gezonde wijze 
voortgang te geven aan Kerk en Geloof in 
onze omgeving.
De parochiebesturen en het bestuur van de 
IPV gaan de samenvoeging in de komende 
maanden voorbereiden. Samen met de 
regionale projectgroep wordt bezien wat 
daartoe geregeld moet worden. We maken 
daarbij gebruik van een protocol van het 
bisdom. In de komende weken brengen we 
in kaart welke stappen gezet moeten worden. 
Na de zomervakantie zullen we u nader 
informeren over de vorming van de nieuwe 
parochie.
De bisschop besloot zijn brief aan de besturen 
met de volgende alinea:
Geachte besturen, de beslissing die nu 
genomen is, is voor u en ons een belangrijke 
stap. In het voortraject is door u daartoe 
veel werk verzet. We hebben kritische en 
opbouwende gesprekken gehad. U bent in 
samenwerking ver gevorderd, waaraan door 
u als afzonderlijke besturen en als bestuur 
van de Interparochiële Vereniging veel zorg 
en tijd is besteed. We spreken daarvoor onze 
waardering uit. We verwachten dat de ene 
parochie die u nu met elkaar gaat vormen die 
samenwerking nog nader gestalte zal geven, 
onder Gods zegen.
Bij die verwachting en goede wens van de 
bisschop sluiten wij ons graag aan.

Namens het pastoraal team en het bestuur 
van de IPV Oost Zeeuws Vlaanderen,

Joop Reurs, pastoor, Chantal van de Walle, 
teamleider, Stan Bosman, voorzitter,
15 juli 2011
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RouwZoRG ReGIo 0114

PaStoRale School ‘lInkeRoeVeR’ teRneuZen
Spiritualiteit? Iets voor mensen die graag 
zweverig doen? Of moet je zelfs met je beide 
benen op de grond staan om spiritueel te 
kunnen zijn? En welke spiritualiteit past bij 
mij?

Er is zoveel aanbod op de spirituele markt. 
Wat is echt en kan verdieping geven aan 
mijn leven?
In de module ‘Spiritualiteit’ wil ik samen 
met u naar deze vragen kijken en u kennis 
laten maken met verschillende vormen en 
tradities van spiritualiteit.

Wat vroeger omschreven werd met 
het ‘geestelijke leven’ van mensen kan 
tegenwoordig veel breder gezien worden. 
Het gaat niet alleen om een ‘vrome manier’ 
van leven maar om de veel dieper gaande 
vragen: ‘Wat draagt mij?’ en ‘Wat geeft aan 
mijn leven zin en inhoud?’

De module bestaat uit 4 avonden:
1.) ‘Spiritualiteit’ – wat is dat? (9 november)
2.) Spiritualiteit en mystiek (16 november)
3.) Spiritualiteit in de literatuur (30 

november)

4.) Spiritualiteit in niet-christelijke context 
(7 december)

De avonden beginnen om 19.30 uur in 
de Emmaüskerk te Terneuzen. Via mijn 
mailadres (ralf.grossert@zeelandnet.nl) kunt 
u bij mij terecht voor meer informatie of 
voor uw aanmelding.

Met vriendelijke groeten,
Ralf Grossert p.w.

In memoRIam PateR PauluS Van wInDen
Wanneer u deze 
uitgave van de 
Kerkkoerier leest 
is het alweer 
een paar weken 
geleden dat we 
onverwachts af-
scheid hebben 
moeten nemen 
van onze collega 
pater Paulus.

Pater Paulus is bij ons komen werken in de 
regio op 1 oktober 2010. Na het vertrek 
van pastor de Koning kwam hij ons team 
versterken. Een jonge en enthousiaste 
priester kwam naar onze regio. 

Wij waren heel blij met zijn komst. Hij had 
veel energie en begon vol goede moed aan 
de vele taken in onze regio. Na een periode 
van inwerken had hij al heel snel zijn draai 
gevonden en was graag in onze regio. 

Ondanks het feit dat hij Zeeuws-Vlaanderen 
niet echt kende was hij al snel ingeburgerd. 
Hij zei vaak: de Zeeuwse klei doet mij goed. 
Het was voor ons Zeeuwen soms wel even 
wennen aan zijn directe manier van spreken. 
Maar het kwam uit een warm hart.

Pater Paulus was een man met vele talenten 
en hij was priester in hart en nieren. Voorgaan 
in de eucharistie deed hij met overgave en 
God aanwezig stellen in de eucharistie en het 
Brood kwam vanuit zijn hart.

Maar ook het contact met de mensen. Zo 
wilde hij heel graag mensen ontmoeten na 
afloop van de viering. En gaf de mensen met 
het naar buiten graag een hand en maakte 
even een babbeltje met hen. De mensen 
waren ook van harte welkom bij hem thuis 
en ook ging hij graag bij mensen op bezoek 
voor een gesprek of een biechtgesprek. Er 
stond een uitnodigend bord in de tuin om 
de mensen uit te nodigen. Vele hebben daar 
ook gebruik van gemaakt. 

Op bedevaart gaan en samen met mensen 
(jong en oud) letterlijk en figuurlijk op 
weg gaan deed hij ook heel erg graag. 
Hij verheugde zich er op met jongeren op 
bedevaart te gaan naar Madrid.
Net voor zijn vertrek echter sloeg het noodlot 
toe. Een hersenbloeding trof hem en is hij in 
coma geraakt. Een coma waar hij nooit meer 
uit ontwaakt is en uiteindelijk is overleden.
Op 29 augustus 2011 hebben wij in de 
H. Willibrodus basiliek afscheid van hem 
genomen. 

Met een uitvaartdienst die geheel in zijn stijl 
was : een feestelijke requiem. Paulus had zelf 
aangegeven hoe zijn uitvaartdienst eruit zou 
moeten zien en wij hebben getracht zoveel 
mogelijk aan zijn wensen te voldoen. 
Pater Paulus had een rotsvast vertrouwen in 
het leven na de dood en het nieuwe leven 
bij God. 

Onderstaande bijbelcitaten waren zijn 
leidraad voor dit vertrouwen: 
“Wij weten het:
als de tent die onze aardse woning is, wordt 
neergehaald, heeft God voor ons een gebouw 
gereed in de hemel, een onvergankelijk, niet door 
mensenhand vervaardigd huis. (2. Kor. 5, 1)

Ik ben de verrijzenis en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven
ook al is hij gestorven,
en ieder die leeft in geloof aan Mij
zal in eeuwigheid niet sterven.

Wij moeten verder zonder hem maar blijven 
hem gedenken in gebed en vertrouwen hem 
toe aan God.

Namens het pastoraal team Oost Zeeuws-
Vlaanderen.
Chantal van de Walle, p.w. en teamleider

Voor onze werking zijn de contact-personen in de parochies en in de 
protestantse gemeente van groot belang. Zij hebben zicht op de overlijdens in 
hun parochie / gemeente, leggen soms het eerste contact met de nabestaanden 
en zorgen ervoor dat deze mensen een uitnodiging krijgen voor deelname aan 
onze rouwgroepen.

Het is daarom ook van belang dat de parochianen / gemeenteleden weten wie 
bij hen verantwoordelijk is voor de Rouwzorg. In de vorige Kerkkoerier stond 
de lijst van al onze contactpersonen vermeld. 

In de parochies Heikant en Terhole waren echter vacatures ontstaan door 
verhuizing van de toenmalige contactpersonen naar Hulst. Op Heikant is dit 
enkele jaren waargenomen door de contactpersoon van St. Jansteen, maar nu is 
deze vacature ingevuld, evenals die van Terhole. Wij stellen deze mensen graag 
aan u voor, zodat u indien nodig, contact kunt opnemen met hen.

Marleen Dobbelaar
Hulsterweg 159
4583 SL Terhole
tel. 0114-310526

Marlies Martinet
Julianastraat 98
4566 AJ Heikant
0114-370555
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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
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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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honDeRD jaRIG juBIleum Van De maRISten In hulSt
In het weekend van zaterdag en zondag, 17 
en 18 september, hebben de maristen het 
feit herdacht dat 100 jaar geleden een aantal 
paters uit Frankrijk zich gevestigd hebben 
in Hulst aan de Carmelweg. Daarmee 
werd de grondslag gelegd voor de verdere 
ontwikkeling van de congregatie van de 
maristen in Nederland. 

Dit honderdjarig jubileum hebben we zondag 
18 september gevierd met een pontificale 
Hoogmis in de basiliek van Hulst, waarin de 
maristen bisschop Mgr. Henk Kronenberg 
voorging samen met de paters maristen van 

de communiteit, de paters die hier geboren 
en getogen zijn en ook met de paters die 
in de loop der jaren in onze regio gewerkt 
hebben. Na deze viering was er voor iedereen 
de gelegenheid om elkaar te ontmoeten, 
waar dankbaar gebruik van werd gemaakt.
Ook was er dat weekend ‘openhuis’ in ons 
huidige klooster aan de Zandstraat 10 met 
een expositie van foto’s, documenten en 
powerpoints. Tevens werd de aanwezigen 
een herdenkingsboekje aangeboden, waarin 
zij via een aantal artikelen in vogelvlucht 
een wandeling konden maken door de 
geschiedenis van de maristen in Nederland. 

Met een dankbaar hart kijken wij terug naar 
alles wat er die 100 jaren is gebeurd. En dat 
is heel wat.

Om nu te weten wat de maristen voor ogen 
staat, wat zij belangrijk vinden en voor 
welke kerk zij zich willen inzetten, zou ik 
u de volgende meditatie willen aanbieden 
van François Marc, een pater marist uit 
Frankrijk. 

Ik wens u veel leesplezier en bovenal veel 
inspiratie, 
pater Joop Reurs.

een maRIale keRk
Ik zou een pleidooi willen houden voor 
een mariale kerk, niet een kerk die alsmaar 
processies organiseert, of Mariabeelden 
inzegent, maar een kerk die het evangelie 
beleeft naar het model van Maria.
Een mariale kerk is een kerk die Maria volgt 
wanneer zij naar het bergland reist. Die met 
haar het leven tegemoet gaat. Die vrouwen 
en mannen opzoekt en, zonder zich te laten 
ontmoedigen door ogenschijnlijke 
onvruchtbaarheid, wacht op wat nog 
geboren moet worden, op wat nog 
mogelijk is.

Een mariale kerk is verheugd en zingt. 
Zij zeurt niet over haar eigen lot, of 
over al het kwaad in de wereld. Zij 
bewondert alles wat mooi is op de aarde 
en in de harten van de mensen. Want 
dáár ontdekt zij waar God mee bezig is.

De mariale kerk weet dat ze het 
voorwerp is van een onverdiende liefde 
en dat God een moederschoot heeft. 
Ze heeft God op de drempel zien staan, 
uitziende naar de onwaarschijnlijke 
terugkeer van een verloren zoon. Zij 
zag hoe Hij hem om de hals viel en een 
feestring aan zijn vinger deed en toen 
zelf het feest ging organiseren voor zijn 
terugkeer.
Als zij het familiealbum doorbladert 
ziet ze Zacheüs in de vijgenboom 
zitten, en ze glimlacht als ze eraan 
terugdenkt. Ze ziet Matteüs en de tollenaars, 
de overspelige vrouw, de Samaritaanse, de 
vreemdelingen, de melaatsen en de bedelaars, 
en de veroordeelde aan het schandhout.

Daarom wanhoopt een mariale kerk nooit, 
aan wie dan ook. Zij dooft geen smeulende 
vlaspit, en breekt geen geknakte rietstengel. 
Als zij langs de weg iemand vindt die 
door het leven gekwetst is, dan wordt ze 
door medelijden bewogen, en met eindeloze 
tederheid verzorgt ze zijn wonden. Zij is een 
veilige haven, altijd binnen bereik, altijd 
haalbaar.
De mariale kerk geeft geen antwoorden 

vóór de vragen gesteld zijn. Haar weg ligt 
niet tevoren vast. Zij weet wat twijfelen 
is, en onzekerheid, zij kent duisternis en 
eenzaamheid. 
Hoe zou ze anders vertrouwen inboezemen? 
Zij neemt deel aan het gesprek maar weet 
niet alles. Zij is bereid met anderen méé op 
zoek te gaan.
De mariale kerk woont in Nazareth, in 

stilte en eenvoud. Zij woont niet op het 
kasteel. Haar huis is net als dat van andere 
mensen. Om met andere mensen in het 
dorp te praten gaat ze de deur uit om hen 
op te zoeken. Ze kan huilen en lachen met 
haar dorpsgenoten maar nooit leest ze hun 
de les. Meestal luistert ze gewoon. Zij gaat 
naar de markt, en haalt haar water bij de 
put. Ze wordt uitgenodigd bij de bruiloft, 
dáár ontmoet ze haar dorpsgenoten. Mensen 
lopen graag bij haar naar binnen, ze voelen 
meteen, dat haar huis een gelukkig huis is.

De mariale kerk staat aan de voet van 
het kruis. Ze verbergt zich niet in een 

vestingwerk, in een kerkgebouw, of in 
omzichtig zwijgen, als mensen vertrapt 
worden. Zij stelt zich kwetsbaar op, in daden 
en woorden. Met een onpretentieuze moed 
kiest zij voor de zwaksten.

De mariale kerk zet de ramen open voor 
de frisse Pinksterwind, de wind die mensen 
naar buiten doet gaan en tongen losmaakt. 

Op de openbare pleinen neemt zij 
het woord, niet om leerstellingen 
door te drukken of om zieltjes te 
winnen. Wat zij te zeggen heeft, is 
dat God zijn woord gehouden heeft, 
dat de slag is gewonnen en de boze 
voorgoed verslagen. Maar het grote 
geheim, dat ze alleen kan fluisteren, 
is, dat de overwinning is behaald 
toen God zich ontwapende. Intussen, 
dat geeft ze toe, vertoeven we in 
het voorlopige van de menselijke 
geschiedenis en die kan heel pijnlijk 
zijn.

Toch, aan het einde van de vespers 
zingt deze kerk elke avond het 
Magnificat. Zij weet waar de bron 
van haar vreugde te vinden is, in het 
feit namelijk dat God onze wereld 
niet onbewoonbaar vond. Hij kon 
leven met de wonden van onze 
wereld, met haar geweld en met haar 
boosheid. Juist dáár wilde hij zich 
bij ons vervoegen, dáár op het kruis, 

hebben we compassie gezien, het open hart 
van onze God.

Dáár, aan het kruis, is een volk geboren, een 
mariaal volk. “Toen Hij zijn moeder zag, 
en naast haar de leerling die Hij liefhad, zei 
Jezus tot zijn moeder: Vrouw, zie daar uw 
zoon. 
En tot de leerling: zie daar uw moeder. En 
van dat ogenblik af nam de leerling haar bij 
zich in huis”. Dát volk, dat willen wij zijn. 
Daar kiezen wij voor. Laten wij daarom 
Maria bij ons in huis opnemen. 

François Marc, pater marist.
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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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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.
Behalve de eerste maandag van de maand, 
dan houden we in de kapel van O.L.Vrouw 
ter Eecken in Kapellebrug een uur van stilte 
en bezinning rond het Heilig Sacrament.
Zaterdag 29 oktober en 26 november:
Kledinginzameling aan de tuinpoort van de 
pastorie in Hulst van 10.30 uur tot 11.30 
uur.

oktoBeR
Zaterdag 8 oktober:
Geloofsgesprek voor mensen die zich 
bezighouden met kindercatechese o.l.v. het 
team van pastores in de pastorie te Hulst van 
10.00 tot 12.00 uur.
Dinsdag 11 oktober: 
Woord- en communieviering in de kapel van 
O.L.Vrouw ter Eecken om 19.00 uur.
Donderdag 13 oktober:
Concert van het Kraayenhof Tango Ensemble 
in de Willibrordusbasiliek te Hulst om 20.00 
uur.
maandag 17 oktober:
Slotviering in de kapel van O.L.Vrouw ter 
Eecken 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
Donderdag 20 oktober:
Bijeenkomst rond stilte, meditatie en 
aandacht o.l.v. Ralf Grossert in het 
parochiezaaltje te Clinge van 19.30 uur tot 
21.00 uur.
Vrijdag 21 oktober:
Een half uur stilte en bezinning rond het 
Heilig Sacrament in de Willibrordusbasiliek 
te Hulst om 19.00 uur.
Zaterdag 22 oktober:
Concert van Het Gelders Orkest in de 
Willibrordusbasiliek te Hulst om 20.00 uur.
De eucharistieviering komt hierdoor te 
vervallen.
Zondag 23 oktober:
Concert Terra Sancta o.l.v. Ad van de Weghe 
in de Catharinakerk te Hengstdijk.
Vrijdag 28 oktober:
Meditatieve zangavond verzorgd door het 
dameskoor van de Willibrordusparochie te 
Hulst met als thema ‘Wieg hen in jouw 
eeuwigheid’ in de basiliek te Hulst om 19 
uur.

Zondag 30 oktober:
Optreden van het kamerkoor Hulst o.l.v. Jo 
Ivens in de Catharinakerk te Hengstdijk.
noVemBeR
woensdag 2 november:
Gezamenlijke Allerzielenviering van 
de parochies Hengstdijk, Stoppeldijk en 
Boschkapelle te Stoppeldijk. Aanvang 19.00 
uur.
Vrijdag 4 november:
Eucharistieviering in de Willibrodusbasiliek 
te Hulst om 19.00 uur.
Zaterdag 5 november:
Rozenkransgebed voor de vrede in de kapel 
van O.L.Vrouw ter Eecken te Kapellebrug 
om 14.30 uur.
woensdag 9 november:
Startvergadering van de Vastenaktie 2012 te 
Hulst. Aanvang 19.30 uur.
Donderdag 17 november:
50 Jaar KBO-viering te Stoppeldijk om 
11.00 uur.
Vrijdag 18 november:
Een half uur stilte en bezinning rond het 
Heilig Sacrament in de Willibrordusbasiliek 
te Hulst om 19.00 uur.
Zaterdag 19 november:
Afsluitende viering van het jubileumjaar 
van de Parochie van de heilige Catharina in 
Hengstdijk, waarin onze deken Paul Verbeek 
zal voorgaan. De viering begint om 19.00 
uur.
Donderdag 24 november:
Bijeenkomst rond stilte, meditatie en 
aandacht o.l.v. Ralf Grossert in het 
parochiezaaltje te Clinge van 19.30 uur tot 
21.00 uur.
Donderdag 24 november:
Regionaal liturgisch overleg in de sacristie te 
Kloosterzande om 20.00 uur.
Vrijdag tot en met zondag 25, 26 en 27 
november:
Internationaal Kunstweekend in Hengstdijk.

DecemBeR
Vrijdag 2 december:
Eucharistieviering in de Willibrordusbasiliek 
te Hulst om 19.00 uur.
Zaterdag 3 december:
Rozenkransgebed voor de vrede in de kapel 
van O.L.Vrouw ter Eecken te Kapellebrug 
om 14.30 uur.
Donderdag 8 december:
Bijeenkomst rond stilte, meditatie en 
aandacht o.l.v. Ralf Grossert in het 
parochiezaaltje te Clinge van 19.30 uur tot 
21.00 uur.
Donderdag 8 december:
Maria in de Advent. Catecheseavond o.l.v. 
de pastores N. Polet en J. Reurs in ’t Heike 
te Heikant van 20.00 tot 22.00 uur.

ReGIonale keRkelIjke actIVIteIten In De PaRochIeS  
Van ooSt-ZeeuwS-VlaanDeRen

(Wijzigingen voorbehouden)

Beste mensen,
Wij zijn weer begonnen met de 
bijeenkomsten van de meditatiegroep 
in het parochiezaaltje van Clinge. Tot 
eind van het jaar staan de volgende data 
gepland: 20 oktober, 24 november en 
8 december. De avonden beginnen om 
19.30 uur.
Als u vragen heeft kunt u via de mail  
(ralf.grossert@zeelandnet.nl) of via 
mijn mobiel (06-13705137) contact 
met mij opnemen.

Met een vriendelijke groet,
Ralf Grossert p.w.

Vrijdag 16 december:
Een studiedag over de ‘Woestijnmoeders’ in 
het bezinningscentrum te Ranst door Pastor 
N.J. Polet. Inschrijven bij pastor N.J. Polet, 
Steenpit 12, 4561 CS Hulst, email: poletnj@
zeelandnet.nl. 
Vrijdag 16 december:
Een half uur stilte en bezinning rond het 
Heilig Sacrament in de Willibrordusbasiliek 
te Hulst om 19.00 uur.
Zondag 18 december:
Peuter- en kleuterkerk in de Henricuskerk te 
Clinge om 11.00 uur.

BeGIn
‘De beoefening van stilte  

begint nu weer,
zoals iedere dag 

een nieuw begin is.
De ruimte van de stilte  

is er weer voor mij,
zoals er iedere dag 

ruimte op me wacht.
De bloem, de kaars

zijn er weer voor mij,
zoals me iedere morgen 

iets bereid is.
Het leven is er weer voor me,

zoals iedere morgen.
Nu begint het weer, met mij.

Met mijn erbij zijn
moet het beginnen.
Met mijn erin zijn.
Met mijn ademen.

Met mijn stilte.
Met mij.
Met nu.’
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Zondag 4 september om één uur was het 
zover. Het weer zag er niet bijzonder goed 
uit. Donkere wolken pakten zich samen 
boven het land van Hulst. De misdienaars 
met begeleiders uit de regio kwamen tesamen 
in de gymzaal van het Reynaerdcollege aan 
de Gildestraat. Hier kregen ze een preek van 
Chantal, vervolgens een routebeschrijving 
met opdrachten. De groep van 23 misdienaar 
en 13 begeleiders werden verdeeld in 4 
groepen. Om half twee sprongen we op 
de fiets voor een tocht langs de Staats-
Spaanse linie, een fietstocht van ongeveer 
25 kilometer. Eerst over de Linie langs 

Fort Moerschans richting 
Zandberg.
De Stenen Beer aan de 
Beerweg was de eerste 
rustplaats met een hapje en 
een drankje. Na de pauze 
vervolgden we de weg 
richting eerste opdracht: het 
viswater aan de Kielweg. 
We reden rond Clinge naar 
een smal, bijna onzichtbaar 
en onbegaanbaar pad, 
de Kriekeputdreef. Na dit 

modderig avontuur mochten we in Clinge 
een ijsje en chips eten in de ’s Gravenstraat 
299 (alleen op zondag open). Door de Clingse 
bossen met de toepasselijke naam: Hooge 
Geeststraat, reden we naar de Waterstraat 
voor de volgende opdracht: wie wordt 
vogelvrij verklaard? Toen we het antwoord 
gevonden hadden konden we verder fietsen 
naar de gymzaal aan de Gildestraat. Hier 
werden de prijzen uitgereikt en gingen we 
terug naar huis. Net op tijd want toen begon 
het te regenen. Het was een leuke middag. 

André Clyncke

IPV ooSt ZeeuwS VlaanDeRen
Voor de jeugd

fIetStocht mISDIenaaRS

eeRBIeD VooR het leVen

Freek is dol op zijn opa. Die twee zie je altijd 
samen. Samen doen ze boodschappen voor 
oma. Samen werken ze in de tuin. Samen 
spitten ze de tuin om. Opa leert aan Freek de 
namen van de bloemen en de heesters. Hij 
laat zien wat onkruid is en wat jonge planten 
zijn. Soms gaan ze naar het tuincentrum op 
de fiets. Daar kopen ze kleine plantjes. Van 
opa leert Freek dat je goed moet opletten, 
hoe hoog de plant wordt. Of je ze in de 
zon, in de schaduw of half in de zon moet 
neerzetten. Zo leert Freek stap voor stap 
tuinieren. Hij vindt het leuk en zegt: “Ik wil 
later tuinman worden”. Maar zover is het 
nog lang niet. 

Op een dag heeft Freek een rozenboompje 
gezien in één van de tuinen in de straat. 
Dat vindt hij zo’n mooi boompje. Samen 
met opa gaan ze naar het tuincentrum en 
kopen er eentje. Je kunt al zien dat er rode 
roosjes aankomen. Verder nemen ze nog wat 
peterselieplantjes mee voor oma en Freeks 
moeder. Alles wordt in de schuur gezet. 
Morgen als Freek uit school komt, zullen 
ze het boompje planten. Oma vindt het wel 
een erg duur boompje. “Ach, die jongen wil 
het zo graag” zegt opa. Maar soms gaat het 

anders dan je van plan 
bent. Want die nacht 
krijgt Opa een hartaanval 
en sterft. Wat een 
verdriet. De begrafenis 
wordt geregeld. Freek 
gaat natuurlijk ook mee. 

Zijn vader en moeder hebben precies verteld 
hoe het allemaal gaat. Freek heeft verdriet, 
maar hij vindt het ook spannend. 

Nu rijden ze terug van de begraafplaats. 
Freek zit tussen zijn oma en moeder in. Voor 
in de auto zit vader. Het is stil in de auto. 
Niemand zegt wat. Dan vraagt Freek: “Oma, 
als we nu eens het rozenboompje van opa en 
mij, op zijn graf planten? Hij vond het heel 
erg mooi hoor. Ik wil dat wel doen, want ik 
weet precies hoe het moet.” 
Oma antwoordt: “Maar jongen, dat 
boompje is allang dood. Het heeft in 
de schuur gestaan. Niemand heeft het 
water gegeven. Nee, dat boompje kun je 
wel weggooien.” Dan zegt Freek: “Maar 
oma, ik heb het elke dag water gegeven. 
En de roosjes bloeien al aan de boom.” 
Ik denk dat Freek een stevige zoen kreeg 

van zijn moeder. En oma pinkte vast een 
traantje weg. Die jongen toch, die zo goed 
gezorgd heeft voor het boompje van opa, 
alle dagen. Freek vertelt dat opa altijd 
gezegd heeft: “Voor alles wat leeft moet je 
goed zorgen.” Dat wil Freek nooit meer 
vergeten.

Die week hebben Freek, zijn ouders en oma 
samen het rozenboompje geplant op het 
graf van opa. En oma opperde: “Ik denk 
dat op de grafsteen moet staan: EERBIED 
VOOR HET LEVEN. Dat mogen we nooit 
vergeten. Zo was opa, zo blijft hij levend 
tussen ons in.”

Uit: Een kruik vol verhalen van hoop

Als mensen een verbond sluiten, dan 
maken zij met elkaar afspraken. Als God 
met mensen een verbond sluit, dan wil 
Hij dat mensen, kinderen, mannen en 
vrouwen zich houden aan de afspraken 
die Hij aan de mensen heeft gegeven. Er 
zijn heel veel verschillende regels. Als je er 
goed naar luistert, dan hoor je steeds weer 
het woordje dood. Toch gaat het in al die 
regels over eerbied voor het leven. Zo heeft 
Freek eerbied voor het leven van Opa, als 
hij laat zien, horen en doet wat opa hem 
geleerd heeft. Weet je wat dat zeggen wil: 
eerbied? Gewoon dat je respect, ontzag 
hebt voor het leven. Het wil zeggen dat je 
voor al wat leeft, planten, dieren en zeker 
mensen, goed zorgt.

En als je bidt, zeg dan: Ik bid voor mensen, 
die verdriet hebben, die iemand missen, 
waar ze zoveel van gehouden hebben. Leer 
ons, God, om hen te troosten, al is het maar 
met één bloem, een goed woordje of een 
kusje. Daarvoor ben je toch nooit te klein 
of te groot?
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IPV ooSt ZeeuwS VlaanDeRen
cluSteR nooRD  Kloosterzande/Ossenisse • Lamswaarde • Terhole

Op het moment dat ik dit stukje schrijf zitten 
we midden in de nazomer. De hoogzomer 
hebben we hier in Nederland dit voorjaar 
gekend: extreem droog en warm. Het was een 
droevige zomer vooral voor diegenen die hier 
in West Europa hun vakantie hebben gevierd. 

Niet alleen de vakantieganger heeft verdriet 
gehad deze zomer, ook wij in onze regio 
hebben een droevige zomer achter de rug.

Allereerst de ernstige hersenbloeding van 
pastor Paulus van Winden heeft een grote 
impact gehad binnen de regio. Ook zijn 
haast onvermijdelijk overlijden kort daarna, 
heeft ons zeer getroffen. Hij was veel te 
jong en nog zo vol plannen. Met name de 
Wereldjongerendagen in Madrid wilde hij zo 
graag meemaken. God heeft anders beschikt. 
De familie en onze regio zal tijd nodig 
hebben om deze klap te verwerken. 

Daarnaast zijn we als Cluster Noord 
geschrokken van de brief van de bisschop 
van Breda. In deze brief heeft de bisschop 
meegedeeld dat per 1 januari van het 
volgend jaar alle parochies in Oost Zeeuws-
Vlaanderen zullen worden samengevoegd tot 
één parochie. De afzonderlijke Caritassen 
zullen ook opgaan in de nieuw op te richten 
parochie. Vanuit ons Cluster wordt u daar 
verder nog over geïnformeerd. 

wat een ZomeR

De schaapjes van Paul
Wellicht heeft u de afgelopen 
maand augustus enkele schapen 
in de kerktuin zien grazen. Dit 
zijn de schapen van Paul de Booij. 
Paul heeft te kennen gegeven dat 
hij, door het laten grazen van de 
schapen, de tuin zal onderhouden. 

Grafruimen 
Dit najaar hopen we de graven te ruimen van de grafrechten die 
de afgelopen 3 jaar zijn verstreken. Door diverse mensen is al 
commentaar geleverd dat dit nog niet is gebeurd. In verband met privé 
aangelegenheden van diverse vrijwilligers is dit tot nu toe nog niet 
gelukt. Hopelijk lukt het ons dit najaar wel voor Allerzielen. 

maria tenhemelopneming
De processie naar het kapelletje aan de Boudeloodijk is letterlijk in 
het water gevallen. Het weer was die zondag onberekenbaar. Om die 
reden werd besloten om na de zondagsviering van 14 augustus rondom 
het Mariabeeld vóór in de kerk deze Mariaverering te houden. Door 
ieder van de aanwezigen werden de Marialiederen uit volle borst 
meegezongen. De oplossing om de viering bij slecht weer in de kerk te 
houden werd zeer gewaardeerd. 

werk aan de winkel
Je kunt merken dat de vakanties voorbij zijn. Alle werkgroepen ontwaken 
uit hun zomerslaap. We zijn al volop bezig met de realisatie van de dienst 
bij Allerzielen en de Nachtmis dit jaar. Ook de voorbereidingen voor 
de Eerste Communie 2012 zijn al in volle gang. U ziet ondanks alle 
veranderingen die op stapel staan ‘Live goes on’.

mIjmeRInG
Ik zelf ben even aan het mijmeren en laat de jaren dat ik 
bestuurslid ben in de parochie even de revue passeren. Ik 
kan niet anders concluderen dat we hier in onze parochie 
de zaakjes goed voor elkaar hebben. We hebben alles goed 
op de rails gezet. Dit is mogelijk geweest door onder andere 
een onvoorwaardelijke steun en vertrouwen onderling in het 
kerkbestuur, en natuurlijk van u als parochiaan of inwoner 
binnen onze parochie. Zonder dat zou al datgene dat we de 
afgelopen jaren hebben bereikt niet mogelijk zijn geweest. 
Het huidige kerkbestuur hoopt dat u dat vertrouwen ook 
geeft aan het nieuwe kerkbestuur voor de gehele regio en het 
parochiekernbestuur voor Lamswaarde. Dat zal een moeilijke 
klus worden binnen de regio om die besturen te bemensen. Het 
huidige kerkbestuur geeft het vertrouwen aan beide besturen 
ook al kijken we als huidig kerkbestuur met enige argwaan naar 
de toekomst van de afzonderlijke parochiekernen.
Het huidige bestuur hoopt echter dat de vorming tot één 
parochie geen invloed heeft op de inzet door de vrijwilligers in 
de eigen geloofsgemeenschap. 
Klapper van de afgelopen 25 jaar was natuurlijk toch wel de 
restauratie van de kerk. Ik heb dit vanaf het begin mogen 
meemaken en de plannen zijn al gemaakt begin jaren 90. Vanaf 
de aanwijzing als Rijksmonument medio de jaren 90 is alles in 
een stroomversnelling geraakt. De financiële afwikkeling van 
de uitgevoerde restauratie hoopt het kerkbestuur dit najaar af te 
wikkelen met de rijksinstanties en het Bisdom Breda. Wat nog 
rest en wat in de toekomst nog uitgevoerd dient te worden is 
de restauratie aan het interieur van de kerk. Aan de hand van 
het meerjarenrestauratieplan wordt getracht dit werk gefaseerd 
uit te voeren en zo profijtelijk mogelijk gebruik te kunnen 
maken van de beschikbare rijkssubsidies. Dit laatste is zeker een 
uitdaging voor het nieuwe parochiekernbestuur. Nu we ook 
een nieuwe kachel in de kerk hebben kunnen we de komende 
jaren lang genieten van een prachtig kerkgebouw waar, wat ons 
betreft, nog jaren vieringen in kunnen worden gehouden: ‘H. 
Cornelius op naar 2100’ een nobel streven lijkt me. 
Ik denk dat een dank aan de Fondsenwervingscommissie, 
donateurs en ook niet te vergeten onze bestuursleden die de 
afgelopen jaren hun bijdrage hebben geleverd aan de realisatie 
van deze restauratie, op zijn plaats is.
Namens het gehele kerkbestuur wil ik ook alle bestuursleden 
en de leden van Caritas, vrijwilligers en Parochieraad bedanken 
voor de jarenlange prettige en constructieve samenwerking. En 
ook niet te vergeten alle parochianen, vrijwilligers of inwoners 
van Lamswaarde en omstreken die iets betekent hebben, 
betekenen en nog zullen betekenen voor onze kerkgemeenschap 
Lamswaarde. 
J. Vroonland

kIk conceRten

op 29 oktober om 20.00 uur: 
Duo Schifanoia met prachtige Barok muziek uitgevoerd  
door musici uit Brazilie.

op 17 december om 20.00 uur: 
Gospelkoor Revelation met songs die prachtig zullen klinken  
in de oude Hof te Zande kerk.

Toegang 7 Euro incl. koffie of thee. 
Kaarten aan de ingang of via www.stichtingdekerkinklooster.nl 
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je RIjk Rekenen
Het is weer herfst en als je dan terug kijkt 
naar het afgelopen jaar kun je wel zeggen dat 
vele verwachtingen niet zijn uitgekomen. 
Pater Paulus wordt benoemd als priester 
in onze regio en de verwachtingen waren 
hoopvol, 2 priesters is meer dan door het 
bisdom aangegeven was voor een IPV. Nu 
een jaar later is hij door een noodlottige 
ziekte gestorven en heeft het pastoraal team 
het niet makkelijk om alle parochies goed 

te voorzien van voorgangers. Dit heeft ook 
consequenties voor het jaar dat voor ons 
ligt. De vooruitzichten voor de vorming van 
meerdere parochies in het werkgebied van 
IPV Oost-Zeeuwsvlaanderen leken gunstig. 
Na gesprekken in Breda bij de Bisschop 
was er nog hoop en hij is persoonlijk naar 
Kloosterzande, Lamswaarde en Terhole 
geweest om bij te praten met de plaatselijke 
besturen over de vorming van één parochie 
in cluster Noord. De gesprekken waren 
positief en we hielden hoop op een naar 

ons idee goede oplossing. Juist voor de 
zomervakantie kwam de beslissing en die 
kwam voor ons hard aan: één parochie in de 
gehele regio. Hoe dit allemaal gaat uitpakken 
kunnen we niet met zekerheid zeggen, laten 
we het beste hopen. Het nieuwe jaar komt 
snel en laten we ons bezinnen op wat komen 
gaat. Van groot belang voor het voortbestaan 
van onze parochie als geloofsgemeenschap is, 
dat er snel nieuwe mensen moeten komen 
die bereid zijn om het voortouw te nemen.
Namens de parochie Terhole, Jen Brooijmans

IPV ooSt ZeeuwS VlaanDeRen
cluSteR ooSt  Clinge • Graauw • Nieuw-Namen

communIe GRaauw 2011
Ik ga nu mijn 6e jaar in: met veel plezier 
begeleid ik in Graauw de kinderen van 
groep 4 naar hun eerste Heilige Communie. 
Samen met de kinderen en de ouders 
bereiden wij ons voor op één van de hoogte-
punten uit het leven van de kinderen. 
Daarom probeer ik elke bijeenkomst met 
de kinderen tot een feest te maken. Aan de 
hand van een project maken de kinderen 
kennis met de eerste communie. Daarbij 
haal ik allerhande attributen uit te kast. 

Bijvoorbeeld tijdens de eerste bijeenkomst 
staan de kinderen onder een grote sluier. 
Als je er doorheen kijkt, zie je de dingen 
niet scherp. Wanneer je die sluier optrekt, 
dan wordt alles helder. Daarmee wil ik 
zeggen, nu weet je nog niet veel over alles 
wat er gaat gebeuren, maar over enkele 
maanden ben je vertrouwd met de kerk, 
ken je sommige gebruiken en weet je wat 
het betekent om je communie te doen. 
Ik ontmoet de kinderen in de kerk, zodat 
ze zich er thuis voelen en daarmee wil ik 
hen ook de kerkse sfeer laten proeven. Ik 
vertel hen wat wel en niet mag in de kerk. 
Ik heb tijdens de eerste bijeenkomst een 
mand verstopt in de kerk. Zij mogen die 
gaan zoeken. Wanneer deze gevonden is, 
maken wij deze open en mag ieder er iets 
uithalen en wordt hen gevraagd wat het is 
en welke betekenis het heeft. Alles heeft te 

maken met de kerk, de eucharistie én de 
communie. De kinderen vinden dit heel 
leuk en hun aandacht is er. Bij de tweede 
bijeenkomst kom ik erop terug. Dan gaan 
we naar de sacristie en gaan we aan de slag 
met ons Juul-de-giraf project. Het boekje 
voor de kennismakingsviering is klaar. Ik 
heb een speciale kaft gemaakt: spiegels, 
waarin de voornaam staat. 

Na de kennismakingsviering vindt de tweede 
bijeenkomst plaats. Ze hebben allemaal 
goed in hun boekje gewerkt: ze moesten 
opdrachten vervullen. Het ziet er al veel 
persoonlijker uit. We praten hierover en 
gaan verder in het boekje. We besluiten ons 
samenzijn met een bezoekje aan de tuin van 
de kerk. Toen de kinderen weggingen, zei 
één van de jongens: “het was leuk”! Nou, 
daar doe je het voor.
Wel moeten we het “Onze-Vader- gebed 
oefenen, want dat ging tijdens de viering 
nogal stroef. Nou, dat is geen probleem: 
iedereen bidt vol overgave enkele keren 
achter elkaar mee. 

De datum van 8 mei komt steeds dich-
terbij. De meivakantie begint en het wer-
kelijk oefenen in de kerk staat op het 
programma. De kinderen maken kennis 
met Pater Paulus. Hij legt de kinderen op 
een enthousiaste wijze uit, wat er allemaal 
gaat gebeuren. Pastoraal werkster Chantal 
van de Walle is ook aanwezig en alles liep 
op rolletjes. De kinderen waren natuur-
lijk zeer benieuwd hoe die hostie nu zou 
smaken. Ze mochten dan al eens proeven. 
De vaders en moeders zijn ijverig bezig 
geweest met het versieren van de kerk. 
Toch kreeg ik al van kinderen te horen, 
dat ze al een beetje zenuwachtig waren. Ik 
zei hen, dat ze dat absoluut niet moeten 
zijn en dat ze van die dag volop moeten 
genieten. 8 mei: een zonovergoten dag en 
allemaal stralende gezichtjes die stonden 
te wachten in de kerk. Ik had hun doop-
kaarsen mooi versierd en netjes in de rij 

volgden zij de priesters en misdienaars. 
De dienst verliep vlekkeloos er werden 
mooie verhalen en versjes voorgelezen. 
Het kinderkoor klonk weer grandioos en 
de fotograaf maakte prachtige foto’s. Op 
het eind van de viering zongen de commu-
nicantjes een prachtig lied en mochten zij 
hun mama een rode roos geven omdat het 
ook Moederdag was. Nou, mooier konden 
we deze viering niet afsluiten. Iedereen had 
een goed gevoel. 

En dan komen we bij de laatste stap…. 
De zomervakantie nadert en ik ga afscheid 
nemen van “mijn”groepje. Tijdens de laatste 
bijeenkomst vraag ik aan de kinderen wat 
zij het allermooiste onderdeel vonden van 
de feestdag. De antwoorden waren enerzijds 
unaniem: ALLES tot een variatie in: de 
cadeautjes, de viering, het feest! We lezen 
nog enkele stukjes uit het boekje van Juul en 
vervullen enkele opdrachten. We bereiden 
ons voor op de naviering en bidden tot slot 
het gebed dat Jezus ons geleerd heeft. Ze 
doen het allemaal perfect!

Lieve kinderen, hartelijke dank voor de 
leuke tijd en de mooie bloemen die ik van 
jullie mocht ontvangen na afloop van de 
communieviering! 

Brigitte van Campen-van de Voorde, Graauw

Kevin, Jelte, Nina, Bieke, Camiel, Merijn, 
Mike, Lieselot, Max. 
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Uit onze buurgemeente Kieldrecht/België 
kwam de vraag om tijdens de periode 27/2 
tot 6/3 2011 gebruik te mogen maken van 
ons kerkgebouw, daar in hun eigen kerk 
schilderwerken moesten worden uitgevoerd.
Ons kerkbestuur was hiermee onmiddellijk 

akkoord, omdat wij goed nabuurschap hoog 
in ons vaandel willen schrijven. Buiten de 
zondagen tijdens die periode werden er in 
die weken nog twee uitvaarten gehouden. 
Het kerkbestuur van Kieldrecht heeft de 
medewerking enorm gewaardeerd, hetgeen 

blijkt uit bijgaand artikel van het Belgische 
“Kerk&Leven” van 9 maart 2011 en ook uit 
het dankwoordje van pastoor Daniel Vande 
Velde.

K. van Ombergen (secretaris)

Zaterdag 
3 september jl. waren 
16 vrijwilligers uit onze parochie 
al vroeg uit de veren. Zij hadden 
zich, net als ik, ingeschreven voor 
het vrijwilligersontbijt georganiseerd 
door de gemeente Hulst en Stichting 
Welzijn Hulst. Door het mooie 
weer, ja, dat was er wel eens deze 
zomer, namen die ochtend velen 
rond 8u. de fiets richting Morres. 
Daar werden we verwelkomd door 
de Sjores Ambras Band die gelijk voor de 
juiste sfeer onder de genodigden zorgde. Er 
werden heen en weer onder bekenden vele 
handjes geschut, want ja, er waren zo’n 350 
vrijwilligers komen opdagen.
Rond 8u30 kwam wethouder van Driessche 
iedereen ophalen om zich naar restaurant La 
Place te begeven. Met het muziekgezelschap 
op kop liepen we over een rode loper door 
een haag van wethouders en ambtenaren die 
ons onder luid applaus verwelkomden; we 
voelden ons toen toch wel een beetje een VIP.

Toen iedereen een plaatsje gevonden had 
werden we voorzien van een kopje koffie 
of thee geserveerd door onze wethouders, 
ambtenaren en medewerkers van La Place. 
In het welkomstwoordje van wethouder van 
Driessche, burgemeester Mulder was helaas 
verhinderd, prees hij het werk van de vele 
vrijwilligers onder het motto ‘Vrijwilligers 
maken het verschil’.
Nadien werden we per tafel uitgenodigd 
aan te schuiven aan een uitgebreid, lekker 
en goed verzorgd ontbijtbuffet. En geloof 

me, de warme eitjes met spek 
kregen geen kans om koud te 
worden. Ook aan verschillende 
vleeswaren en zoet beleg was 
er geen gebrek; dit alles met 
een uitgebreid assortiment aan 
broodjes. En wie bij het ontbijt 
graag wat fruit had, hetzij vers 
uitgeperst of zomaar uit het 
vuistje, werd ook deze ochtend 
rijkelijk verwend. Het smaakte 
zo goed dat de meesten nog een 
tweede keer gingen aanschuiven.
Iedereen was uiterst tevreden 
en genoot met volle teugen; 
deze blijk van waardering deed 
zichtbaar deugd. Toen we rond 

10u. terug huiswaarts keerden kregen 
we bij de uitgang nog een tasje met wat 
kortingsbonnen en gadgets.

Kortom een geslaagde ochtend, een 
stimulans voor iedereen om zijn of haar 
vrijwilligerswerk met veel toewijding voort 
te zetten.
Gemeente Hulst en Stichting Welzijn Hulst: 
Heel veel dank voor dit geslaagde initiatief!

Annemie de Loos-Brijs.

Binnen het caritasbestuur in Clinge 
zijn er binnenkort 2 vacatures.
Inlichtingen en/of opgave, graag bij 
de leden van dit bestuur:
* dhr. O. van Gijsel; 0114-315367

* mevr. V. van Damme; 0114-314963
* dhr. O. Verstraten; 0114-314745
* mevr. L. Allaerts; 0114-315309
* mevr. A. de Decker; 0114-316564
Namens het caritasbestuur.

hulSt tRakteeRt VRIjwIllIGeRS oP feeStelIjk ontBIjt!

VacatuReS caRItaSBeStuuR – clInGe

BuRenhulP
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IPV ooSt ZeeuwS VlaanDeRen
cluSteR weSt Boschkapelle • Hengstdijk • Stoppeldijk

koGel DooR De keRk

De kogel is door de kerk. Bijna letterlijk, 
want de herstructurering van de parochies 
is toch een ingrijpende gebeurtenis die 
ongetwijfeld hier en daar voor scherven zal 
zorgen, we houden niet van veranderingen. 
Het sluitstuk van een reeks gebeurtenissen, 
de samenwerking en dan nu de fusie van alle 
dertien parochies tot één in onze regio per  
1 januari 2012.

Centraal staat het opbouwen van een 
vitale geloofsgemeenschap van Christus 
met minder mensen en middelen in de 
toekomst in een steeds sneller veranderende 
samenleving.
De nieuwe parochie zal bestaan uit mensen 
die zich geroepen weten om alles achter zich 
te laten gelijk Abraham, Noach, Mozes dit 
eens hebben gedaan.

En centraal staat de roeping die eenieder 
heeft om God te dienen en Hem alleen.
Maar wij die gedoopt zijn hebben daarnaast 
de opdracht het licht der wereld te zijn, het 
zout der aarde en zorg te dragen voor de 
heelheid van de schepping.
Al onze inspanningen om kerk te zijn - 
Gods volk onderweg op aarde - zullen 
sociologisch verklaarbaar zijn, maar wij 
mogen niet vergeten dat “als de heer het huis 
niet bouwt”, de arbeiders (wij) voor niets 
zwoegen en werken of anders gezegd aan ons 
werken gaat gebed vooraf.
Persoonlijke spiritualiteit en geloof in God 
dienen het fundament te vormen van de 
nieuwe parochie en niet de materiële zaken 
en aantallen. De valkuil in het hele proces 
van de nieuw te vormen parochie is dat we 
alleen aandacht hebben voor wat we nu 

hebben en onze eigen zekerheden. Waarbij 
de angst voor het onbekende het Gods-
vertrouwen verdringt.
Verder is er gevaar, dat we te veel bezig zullen 
zijn met organisatorische zaken en niet met 
Gods werken (denk aan de werken van 
barmhartigheid).
Natuurlijk begrijp ik dat de faciliteiten door 
de jaren opgebouwd, kerken en werkgroepen, 
financiën, nimmer doel op zich zijn. Echter 
velen, ook niet katholieken, houden zich 
daar nog aan vast. Ik hoop dat we ons allen 
zullen voelen als de nieuwe Mozes. Die 
een opdracht heeft zonder concreet iets in 
handen te hebben. Enkel en alleen het geloof 
en de belofte om het volk vanuit de huidige 
situatie te brengen naar de nieuwe situatie, 
die nog geen naam heeft.
RH

lectoren gevraagd
Beste mensen uit Boschkapelle, de 
werkgroep lectoren in onze parochie heeft 
nieuwe mensen nodig om de lezingen te 
verzorgen tijdens de zondagdiensten in 
onze kerk. Wie zich wil aanmelden graag 
contact opnemen met: Ronhaerens@
zeelandnet.nl

Onlangs hebben we in een dienst in 
onze kerk afscheid genomen van Piet 
Jansen. Piet is ongeveer veertig jaar 
lector geweest. Piet gaat verhuizen naar 
Terneuzen en gaat stoppen met lezen in 
de kerk van Boschkapelle. Piet bedankt 
voor de vele jaren van trouwe dienst voor 
onze gemeenschap.

RH

Meest gemaakte opmerking van de laatste 
tijd: ik bel je, ik mail je, ik spreek je. Maar 
het blijft vaak opvallend stil.
Velen hebben overal en altijd een mobieltje 
aan hun oor. In de supermarkt, bij de 
kapper, in de wachtkamer van de tandarts, 
in de auto, op de fiets, zelfs op een paard en 
op het toilet.
Prachtig al die nieuwe communicatievormen. 
Maar of we elkaar ook altijd beter zijn gaan 
verstaan?

Door sms-taal en emailverkeer zijn we steeds 
korter en sneller gaan praten. Dikwijls ook 
botter, want achter de pc is het toch veilig.
Wie denkt er nog na bij wat ie zegt, wie 
formuleert er nog zorgvuldig wat ie bedoelt, 
en houdt een inhoudelijk betoog?
Preken mogen tegenwoordig niet te lang 
duren, want we kunnen ons door al het 
zappen op tv over het algemeen minder goed 
concentreren en ook op scholen wordt het 
onderwijssysteem hierop aangepast.

Misschien vind ik het nog wel het ergste dat 
het bloosloos gebeurt. Het is steeds gewoner 
geworden: mensen vrijwel altijd onderweg.
Wie geen verbinding met zichzelf maakt, 
kan de ander nooit bereiken, ook al is- ie 
voortdurend in gesprek. 

En ook ik krijg als chronisch zieke regelmatig 
te horen: “Je mag me altijd bellen hoor”.
Maar als ik dan al bel, en dan vooral om 
te vragen hoe het met de ander gaat, dan 
komt het ineens niet uit. Ervoer ik een poos 

geleden ook weer.

Ik belde Anneke, een vriendin, die me al snel 
afkapte toen ik vertelde dat ik een ernstige 
terugslag had en op een belangrijke uitslag 
wachtte.
Anneke zei: ‘Ik bel je hoor!’
Ik viel stil.
Zij vroeg: ‘Ben je er nog?’
Ik zei: ‘Ben jij er nog…?’
En dacht: voor mij.

Maanden gingen voorbij, ik hoorde niks van 
Anneke die het druk heeft en dat begrijp ik 
goed, maar het is volgens mij meestal geen 
kwestie van tijd, maar van prioriteit.

Vanmiddag wipte ze binnen. ‘Ik had al veel 
eerder willen komen, maar ik had het zo 
druk met mijn nieuwe baan en ik ga sinds 
kort elke dinsdagavond spinnen, moet toch 
op mijn figuur letten. En we hadden een 
galafeest en toen ben ik een paar keer de 
stad in geweest, op zoek naar een jurk. Ben 
trouwens goed geslaagd. Het is een rode 
geworden, hij staat me beeldig, en....’

Met de deurknop al in haar hand, vroeg ze: 
‘Hoe is het eigenlijk met jou?’
Maar nog voordat ik antwoord kon en wilde 
geven, ging ze alweer naar huis.
Ze riep in de gang nog wel even: ‘Ik bel je!’
Ik zuchtte en dacht: liever niet.

RH

Ik Bel je

De kunst van het leven  
is je verbonden voelen  

met anderen,  
zonder daarbij  

je eigen identiteit  
te verliezen. 

Diana van de Ven
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cluSteR weSt In cIjfeRS
Langs deze weg wil het bestuur van de parochies Boschkapelle-Hengstdijk en Stoppeldijk 
informatie geven over de financiën. Deze drie parochies vormen een personele unie: één 
bestuur voor drie parochies. Wel heeft elke parochie zijn eigen begroting, boekhouding en 
jaarrekening. Daarover gaat dit artikel: de cijfers en die zien er over 2010 als volgt uit:

omschrijving Boschkapelle hengstdijk Stoppeldijk  
Persoonskosten 14.039 4.589 7.714  
Kosten van gebouwen 22.271 15.333 14.880  
Bijdragen aan Bisdom e.a. 6.797 2.870 4.454  
Programmakosten 4.852 2.543 3.107  
TOTAAL DER LASTEN: 47.959 25.335 30.155  
Bijdragen parochianen 33.349 10.869 22.570  
Opbrengst bezittingen 23.749 9.710 8.347  
Incidentele baten  1.716 3.241  
TOTAAL DER BATEN: 57.098 22.295 34.158  
Exploitatiesaldo: 9.139 3.040 4.003

 batig nadelig batig  

boekjes) en de beheerskosten, zoals bestuurs- 
en administratiekosten en dergelijke. 
Bijdragen parochianen: dit zijn parochiebij-
dragen, plaatsengeld, collecten voor eigen 
kerk, misintenties en kaarsengeld.
Opbrengst bezittingen: rente van spaar-
gelden, inkomsten van de begraaf-
plaats (Boschkapelle en Hengstdijk) 
en verhuur van ‘t Gelaag (Stoppeldijk). 
Boschkapelle heeft extra inkomsten wegens 
verhuur van de kerktoren als zendmast. 
Incidentele baten: in Hengstdijk de ver-
huur van het kerkgebouw aan de Stichting 
Behoud Catharinakerk en in Stoppeldijk 
opbrengst van acties bij gelegenheid van het 
150-jarig bestaan van de parochiekerk.
Duidelijk is dat de bijdragen van de 
parochianen onmisbaar zijn voor het 
voortbestaan van kerkgebouw en parochie 
in eigen dorp. Beschouw deze informatie 
over de financiën als een oproep om aan de 
jaarlijkse actie Kerkbalans mee (blijven) te 
doen.

Namens het bestuur van genoemde 
parochies,
Arie Sponselee, penningmeester

Persoonskosten: dit is het aandeel dat de 
parochie aan het IPV betaalt voor de pas-
tores die in onze regio werkzaam zijn en 
enige kosten voor de eigen organisten. 
Kosten van gebouwen: onderhoud, verze-
kering, belastingen en verwarming van de 
kerk. Onder deze post valt ook het onder-
houd van de begraafplaats (Boschkapelle en 
Hengstdijk) en dat van verenigingsgebouw 

’t Gelaag (Stoppeldijk). De begraafplaats 
van Stoppeldijk is in beheer bij een aparte 
stichting en valt dus buiten dit overzicht. 
Bijdragen aan Bisdom: een deel van de 
plaatselijke inkomsten wordt afgedragen aan 
het Bisdom van Breda en ook de afdracht 
van de collecten voor derden valt hieronder. 
Programmakosten: dit zijn de kosten van de 
erediensten (kaarsen, hosties, bloemen, mis-

We zijn allemaal amateurs, want het leven is te kort om professional te worden.
Charlie Chaplin (ingestuurd door Th. Desmet, Antwerpen BE) !

Doet u mee  Doet u mee?  Doet u mee?  Doet u mee?  Doet u mee?  Doet u mee?
 

wIj Zoeken een naam 
VooR De nIeuwe PaRochIe!

Doet u mee  Doet u mee?  Doet u mee?  Doet u mee?  Doet u mee?  Doet u mee?

Denk mee en stuur uw suggestie(s) op naar:
Secretariaat IPV OZVL, 
t.a.v. mw. S. Cuelenaere
Steenstraat 22,
4561 AS Hulst
of per e-mail naar
ipvozvl@zeelandnet.nl

Ik vind een mooie naam voor onze nieuwe parochie:  ...............................................................................................................................

omdat:  ..........................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

Naam:  ...........................................................................................................................................................................................................

Adres:  ............................................................................................................................................................................................................

Postcode:  ..........................................................  Woonplaats:  .......................................................................................................................

D
oet u m

ee?D
oe

t 
u 

m
ee

?

Dit formulier insturen vóór 15 november 2011. 

Restrictie: 
het mag geen naam zijn van één van de bestaande parochies  
in OZVL én het moet een naam zijn van een heilige!



14 - Kerkkoerier

IPV ooSt ZeeuwS VlaanDeRen
cluSteR ZuID Heikant • Koewacht • St. Jansteen

jet VeRDuRmen helPt twIntIG jaaR weZen In RoemenIë
In 1989 werd Roemenië bevrijd van de 
Russische overheersing. Het land was berooid 
en de bevolking onbeschrijflijk arm. Aan 
alles was gebrek. In het rijke westen startten 
regeringen, kerken en individuele burgers 
hulpacties. Colonnes met hulpgoederen 
reden naar het oosten. Jet Verdurmen zette 
met haar familie zelf een hulplijn op.

jet vertelt
“Een neef en een broer van 
mij reden mee met de eer-
ste hulp-transporten naar 
Roemenie. Thuis vertelden 
ze alle belevenissen in geuren 
en kleuren. Daarop wilde 
de familie zelf ook in actie 
komen. Een neef van mij 
en later zijn schoonvader 
begonnen met een eigen 
hulplijn. Er werd van alles 
ingezameld: kleding, dekens, 
melkpoeder, houdbaar voed-
sel, en nog vele andere dingen. Er zijn ook 
eens tafeltjes en stoeltjes voor een armoedig 
schooltje meegegaan. In een Roemeense stad 
hebben we een echtpaar leren kennen. Elk 
jaar mogen we bij hen slapen. Deze men-
sen zijn echte vrienden geworden. Eindelijk 
kwam de eerste keer dat de vrouwen mee-
konden. We wisten niet waar we aan begon-
nen. Dat het zo erg was, nee, dat hadden 
we niet kunnen denken. Enkel al de wegen 
en dan die armoe. Er is gelachen, maar nog 
meer gehuild van al de ellende en zorgen die 
we daar zagen. 
In het begin mochten er twee maal per jaar 
busjes met aanhangwagens gebruikt worden 
van verschillende bedrijven in St. Janteen en 
Heikant. Er werden dan veel goederen mee-
genomen. Nu rijden mijn neef en ik al tien 
jaar met zijn tweeën nog één keer per jaar. Er 
worden enkel nog kinderkleertjes meegeno-
men, incontinentiemateriaal en geld.

In Heikant groeide het idee, om geld in te 
zamelen . ‘Jet’, zeiden ze ‘ je doet al zoveel 
jaren een mosselavond met loterijen voor 
de kerk van Heikant. Zoiets moet toch ook 
kunnen voor Roemenie?’ Het werd uit-
eindelijk een asperge-avond met loterijen. 
Nou, dat had heel wat voeten in de aarde. 
Alles moesten wij zelf doen. En dan nog, 
zouden er wel mensen zijn die daarvoor zou-
den komen? Mijn man en anderen vonden 
dat we het toch moesten proberen. Alles 
werd geregeld, en dan maar wachten of er 
inschrijvingen kwamen. Ja hoor, na één week 
waren er al vijftig. Er moest zelfs een stop 
komen. In Brasserie du Commerce kregen 
we alle medewerking. Zelfs de keuken was 

helemaal tot onze beschikking, en alles wat 
nodig was om de tafels te dekken, en nog 
veel meer. Met veel hulp liep het als een 
trein. Nog steeds is er ieder jaar een asperge-
avond met ongeveer tachtig mensen. Deze 
komen uit heel de regio, maar ook uit Axel 
en België. Op die avonden helpt heel mijn 
gezin, dat is prachtig. De opbrengst gaat 
mee. Ook de Caritas geeft een gift, en de 

mensen die de eerste com-
muniekantjes voorbereiden 
denken aan mij. Die kinde-
ren sparen voor de kindjes 
in Roemenië. Daar ben ik 
heel blij en dankbaar voor. 
Ook kennissen en bekenden 
geven wel eens iets. Ginder 
kopen we er dan zelf eten 
voor en vragen in kinder- 
en bejaardenhuizen wat er 
nog nodig is. Dat gaan we 
daar dan kopen, want ik geef 
nooit geld af. 

Uren is er te vertellen over wat daar is gezien 
en meegemaakt. Eén verhaal wil ik eruit 
lichten. 
Jaren geleden, er werd nog met busjes gere-
den, reden we ergens in de bergen en zagen 
in een dal een klein hutje staan. We zeiden 
tegen elkaar: ‘Daar kunnen toch geen men-
sen in wonen.’ Toch wilden we gaan kijken. 
Bij dat hutje stond er - in onze ogen - een 
stokoud vrouwtje te leunen op een stok. Het 
mensje gaf een teken om binnen te komen. 
Wat we toen te zien kregen, zullen we nooit 
vergeten. Op de grond in wat oude vodden 
lag een oud mannetje te rillen en te beven. 
We haalden dekens, melkpoeder en dergelij-

ke spullen uit de auto. Dat oude mensje keek 
ons aan en wist niet wat haar overkwam. Wij 
konden elkaar niets zeggen, maar hebben 
onze handen naar omhoog gedaan en naar 
de hemel gewezen.
Het volgende jaar kwamen we daar weer in 
de buurt en gingen kijken. Wonder boven 
wonder; ze stonden samen buiten. Dan 
ben je in je hart zo blij en heel dankbaar 
dat de traantjes rollen. Zoiets kan nu niet 
meer. Nu zijn het kindertehuizen en kleine 
bejaardenhuizen, waar we naar toe gaan. 
Ook daar is er steeds veel blijdschap en 
dankbaarheid. Vele van die kinderen hebben 
we van klein af gekend. 
Het doet goed om ze terug te zien en het 
voelt heerlijk aan als ze rond je nek hangen. 
Jammer dat ik er in hun taal niets tegen kan 
zeggen. Mijn neef vertaalt dan wat en daar 
ben ik heel blij mee.” 

Zolang Jet kan en haar neef wil rijden wil 
ze dit werk voortzetten. Dat is een nobel 
streven. Jet en familie Verdurmen bedankt 
voor jullie inzet. Kracht, wijsheid, moed 
en vooral Gods zegen mogen jullie deel 
zijn.
Omer Calle, St. Jansteen.

De voornaamste vraag  
in het leven is:

Wat doe ik voor anderen? 

Martin Luther King jr
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VeRwenDaG VRIjwIllIGeRS Rk keRk koewacht

Vrijdag 3 juni 2011, ’s ochtends 7.00 uur: 
14 graden en een stralende ochtendzon. Het 
bestuur van onze kerk heeft weer een mooie 
dag uitgekozen om de vrijwilligers een dagje 
te verwennen. En… het is hen wederom zeer 
goed gelukt.

Tussen 7.45 en 8.15 uur was het een vrolijke 
samenkomst van de vrijwilligers op het 
kerkplein. De touringcar met achter het stuur 
de ons bekende chauffeuse Matthea, kwam 
om 8.05 uur op het Kerkplein aangereden, 
zodat we om 8.15 uur vertrokken richting 
Belgische grens om zonder problemen om 
10.00 uur aan te komen in Dordrecht.
Hier werden we in de bakkerij-konditorei 
van de familie Van der Steve eerst getrakteerd 

op verse appeltaart en 
koffie/thee. Vervolgens 
nam onze gids, 
Tom Hoogerwerf, 
ons mee om de stad 
Dordrecht eens beter 
te leren kennen. 
Schitterende stad 
met veel beziens- en 
wetenswaardigheden: 
het standbeeld van 
Albert Kuip, het 
regentenhofje uit 

1755 (in die tijd het verblijf voor oudere 
vrouwen met een beperking), het Arend 
Maartenshof met een plataan van 200 jaar 
oud, het Schilderijmuseum, het Hofcomplex 
uit 1275 met de Statenzaal van de Zeven 
Verenigde Provinciën, de Voorstraat met zijn 
historische gevels, de Zakkendragersstraat 
(80,5 cm breed) en zo gingen we de brug 
over naar de Wijnstraat, waar het huis van 
de ‘onbeschaamde’ staat. Dan via de Nieuwe 
Haven, langs het museum waar Simon van 
Gijn heeft geleefd. Van hieruit lopen we 
over de ijzeren brug naar de Grote kerk  
met zijn 52.000 kilo zware carillon, dan de 
Vleeshouwersstraat in en de Visbrug over om, 
om 13.00 uur, op het Ari Scheffersplein onze 
zeer interessante rondgang te beëindigen.

Tijd voor de lunch. Al het lekkers liet 
zich goed smaken, zodat we om 15.00 uur 
naar de rondvaart in de fluisterboot konden 
gaan om Dordrecht vanaf het water (de 
Nieuwe Haven en de Merwede) te bekijken. 
Om deze boottocht te kunnen beginnen, 
moesten verschillende vrijwilligers eerst 
nog wat acrobatische stunten uithalen: Een 
hilarisch aanzien, geen gewone loopplank, 
maar een steile afdaling langs de kaai was de 
oorzaak. Met hulp van een paar collega`s bij 
het instappen, kon men al vlug aan de tocht 
beginnen.
Na de boottocht nog een uurtje eigen tijd: 
voor een terrasje, een beetje winkelen en nog 
wat andere mogelijkheden.

Om 17.15 uur vertrokken we naar Terheyden 
voor het diner in de Gouden Leeuw. Ook dit 
smaakte weer best. En om 19.30 uur reden 
we richting Koewacht, waar we na een 
voorspoedige en rustige rit veilig en voldaan 
van deze verwenning om 20.45 uur bij de 
kerk aankwamen.

Wij willen het kerkbestuur hartelijk bedan-
ken voor deze gezellige dag; het was weder-
om goed!
(J.d.T.)

Op 27 augustus heeft het kerkkoor St.-
Cecilia weer haar jaarlijks uitstapje gehad. 
Deze keer naar de Westhoek in België. Eerst 
werd een bezoek gebracht aan een bedrijf 
dat ganzen, eenden en ander wild fokt 
en het vlees daarvan verwerkt in heerlijke 
producten. Na de rondleiding met uitleg, 
had de eigenaresse al een assortiment voor 
ons klaargezet en met een lekker glaasje wijn 
of fris, smaakte dit voortreffelijk. Ook al 
regende het pijpenstelen, op het terras onder 
het afdak was het toch genieten.
Na de lunch werd een bezoek gebracht 
aan het nieuwe Kustvisserijmuseum in 
Oost-Duinkerke. Het was informatief en 

interessant en ook zeer gevarieerd: van 
garnalen vissen met paarden tot de visserij bij 
IJsland en van verschillende visserijschepen 
en -methodes tot prachtige vissen in het 
aquarium. De meeste koorleden (met 
‘aanhang’) hebben dit bezoek afgesloten in 
het bruine café bij het museum, waar je de 
vis bijna nog kon ruiken.
Misschien kwam het omdat het aan het einde 
van de vakantie was of, omdat de dirigent als 
gevolg van een operatie verstek moest laten 
gaan, maar behalve het vlasserslied is er niet 
gezongen; jammer. Maar ook met weinig 
gezang was het toch een gezellige dag.
(W.V.)

afScheID GeoRGe 
heRman

Na meer dan twintig jaar als vrijwilliger 
van de onderhoudsgroep van het kerkhof, 
heeft George Herman afscheid genomen. 
Hij was een van de eerste in deze werk-
groep en heeft in al die tijd vrijwel nooit 
verstek laten gaan. 

Het parochiebestuur dankt George bij-
zonder hartelijk voor al het werk dat hij 
heeft verricht. George, wij hopen dat 
je nog een groot aantal jaren in goede 
gezondheid van je pensioen mag genieten.

Wegens bepaalde omstandigheden zijn wij 
genoodzaakt om als parochiebestuur met 
ingang van 15 oktober iedere maandag-
ochtend van 10.00 tot 10.30 uur zitting te 
houden in de sacristie van onze kerk voor 
het afhandelen van financiële zaken zoals 
het declareren van kosten en het opgeven en 
betalen van misintenties.
Wij vragen u de grafrechten zo veel 

mogelijk via de bank te voldoen, maar als 
u contant wilt betalen, kan dat eveneens op 
deze maandagochtenden.
Voor verdere informatie kunt u terecht bij:
de secretaris: Mevr. Marianne Herman, tel. 
0114-361303 of de penningmeester: Mevr. 
Lilianne van der Ha, telnr. 0114-361721.

Het parochiebestuur

meDeDelInG PaRochIeBeStuuR

ReIS keRkkooR St.-cecIlIa
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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

SB
26

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:

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

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!



Kerkkoerier - 17

IPV ooSt ZeeuwS VlaanDeRen
cluSteR mIDDen Hulst

afScheID weRkGRoeP aVonDwake

Onder leiding van pastoraal werker Bert 
Thonissen, werd 26 November 1992 gestart 
met een oprichtingsvergadering van de 
werkgroep Avondwake.Bij aanvang bestond 
de werkgroep uit de volgende personen:
- de dames: Toos Boon, Cis Dieks en 

Veronique Meijs en
- de heren: Frank Gordijn, Frank Govaert, 

Nico Gijsel, Wil van Riel en Jan v.d. 
Sande

Uitvaartcoördinator was mevrouw Monique 
Brems, later opgevolgd door mevrouw Tiny 
Schillemans.
De eerste Avondwake welke werd verzorgd 
door de werkgroep vond plaats in het voorjaar 
van 1993. Aanvankelijk waren er jaarlijks ca. 
25 Avondwaken. Dit aantal is in de loop 
der jaren geleidelijk terug gelopen tot enkele 

Avondwaken per jaar en het afgelopen jaar 
zijn er geen Avondwaken meer geweest. De 
laatste Avondwake die werd verzorgd door de 
werkgroep vond plaats in september 2009. 
Jammer, maar helaas… tijden en gebruiken 
veranderen en nabestaanden kiezen niet 
of nauwelijks meer voor een Avondwake 
voorafgaand aan de Uitvaart. Reden voor de 
werkgroep Avondwake om in overleg met 
het pastoresteam te besluiten tot opheffing 
van de werkgroep. Een besluit dat met pijn 
in het hart is genomen. 

De werkgroep Avondwake bood vele 
jaren een waardevolle dienst aan de 
parochiegemeenschappen in de regio. De 
zorg van de werkgroep voor de verzorging van 
eigentijdse en sfeervolle gelovige vieringen 
heeft velen goed gedaan en troost geboden 
in dagen rond het afscheid van dierbaren. 
Voorgaan in Avondwaken is dankbaar 
maar ook moeilijk werk. Werk dat inleven 
en meeleven vraagt, maar ook voorgaan 
in geloof, houvast en troost bieden aan 
mensen in verdrietige dagen. De werkgroep 
Avondwake heeft deze taak ten volle waar 
gemaakt. Jarenlang was de werkgroep een 
belangrijke pijler in het pastoraat en het 
samen kerkzijn op cruciale momenten in het 
leven van mensen. 

Op uitnodiging van het parochiebestuur 
en de werkgroep vrijwilligersbeleid zijn de 
laatst overgebleven leden van de werkgroep, 
mevrouw Toos Boon en de heren Frank 
Govaert en Nico Gijsel, op 27 april 2011 
met pastor J. Reurs en ondergetekende voor 
een exit-gesprek ter afronding van e.e.a. 
bijeen geweest. Samen met dankbaarheid en 
weemoed “terug kieke”, afsluiten en nieuwe 
wegen in gaan…
Aldus werd tijdens een gezellig samenzijn, 
op donderdag 19 mei 2011 afscheid 
genomen van de vertrekkende vrijwilligers 
mevrouw Toos Boon en de heer Nico 
Gijsel. (zie bijgaande foto) Sommige leden 
van de werkgroep namen reeds bij andere 
gelegenheden afscheid en anderen blijven de 
parochie nog langs andere wegen versterken 
met hun inzet.

Namens het parochiebestuur en de 
werkgroep vrijwilligersbeleid, van harte 
dank! Dank aan ieder die op zijn of 
haar manier, heeft bijgedragen aan deze 
bijzondere vorm van pastoraal nabij zijn in 
onze geloofsgemeenschap.
Postuum ook dank aan de mensen van de 
werkgroep die ons reeds zijn voorgegaan in 
de dood, de heren Jan v.d. Sande en Wil 
van Riet. 

Er is weer veel gebeurd in de voorbije 
maanden. “Het is weer voorbij die mooie 
zomer….”, aldus een bekend lied. Zomer 
2011 bracht ons zonovergoten dagen maar 
ook vele regendagen. Kortom: het Hollandse 
weer was niet altijd wat vakantie vierend 
Nederland hoopte. Zomer 2011 kende ups 
and downs, zoals ook ons leven hoogte en 
dieptepunten kent. 
Ook het gebeuren in de parochie 
ontkomt niet aan dit gegeven, er was 

vreugde bij de doop van kinderen, het 
vieren van eerste H. Communie,Vormsel, 
Huwelijksinzegeningen, enz…maar er was 
ook verdriet; mensen werd getroffen door 
tegenslagen, ziekte en dood, we vierden 
uitvaart van mensen die ons voorgingen. 
Aan ons als geloofsgemeenschap de opdracht 
elkaar nabij te zijn in vreugde en verdriet, 
er zijn voor elkaar. Samen kerkzijn is mens 
zijn voor mensen. Gelukkig is onze parochie 
rijk aan mensen die aandacht hebben voor 

de mensen om hen heen en zich in willen 
zetten voor onze geloofsgemeenschap. Onze 
parochie telt heel veel vrijwillig(st)ers die op 
velerlei wijze hun steentje bijdragen aan het 
samen kerkzijn. 
Wij zijn deze vrijwillig(st)ers dankbaar voor 
hun inzet. In deze Kerkkoerier berichten 
wij u over een aantal van deze vrijwillig(st)
ers; vrijwillig(st)ers die wij mochten 
verwelkomen en vrijwillig(st)ers waarvan wij 
node afscheid namen. 

wel en wee VanuIt De PaRochIe Van De h.wIllIBRoRDuS

Begin 2011 gaf mevrouw P. Buisse te kennen 
dat zij het bezorgen van de Kerkkoerier graag 
aan de jongere garde over wilde dragen. 
Vanaf 1998 bezorgde mevrouw Buisse met 
grote nauwgezetheid de Kerkkoerier in 
haar bezorgwijk. Het parochiebestuur en 
de werkgroep vrijwilligersbeleid is mevrouw 
P. Buisse dankbaar voor haar jarenlange 
inzet. Mede dankzij de inzet van mevrouw 
Buisse vond de Kerkkoerier en daarmee 

samenhangend, de communicatie over het 
reilen en zeilen in de regio, zijn weg. Op verzoek 
van mevrouw Buisse heeft haar afscheid als 
vrijwilligster in alle bescheidenheid plaats 
gevonden. Namens het parochiebestuur en 
de werkgroep vrijwilligersbeleid is mevrouw 
Buisse door de heer J. Otjes (coördinator 
bezorging Kerkkoerier) in de bloemetjes gezet. 
Mevrouw Buisse, langs deze weg nogmaals 
hartelijk dank voor uw jarenlange inzet! 

BeZoRGInG keRkkoeRIeR: 
afScheID meVRouw P. BuISSe uItBReIDInG 

collectanten-
colleGe

Het collectantencollege mag zich verheu-
gen in de uitbreiding van de groep. De 
heer E. Groosman is als collectant tot het 
college toegetreden. 

Erik, van harte welkom!
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Het was wellicht helemaal geen toeval, 
Jan B. en Jan R. deden samen vaak mal
en spuwden terecht bij elkaar hun gal
als de parochie zat in een diep dal.
Jan B. telde van de kerkgangers het aantal
ontelbaar zijn de missen, die je missen zal
tel voortaan je eigen zegeningen: een hoog getal 
een ervan is de grote kelk met een koele Orval

Jan en Maatje,
Dank voor jullie monnikenwerk,

Jan Rubbens
Feestburgemeester en trappistenschenker

afScheID De heeR onGenae
Donderdag 7 juli 2011 waren de heer en 
mevrouw Ongenae te gast op de pastorie 
in Hulst. Jarenlang was de heer Francois 
Ongenae op velerlei terreinen een 
enthousiaste vrijwilliger in de parochie 
van de H. Willibrordus alsook in de 
Hulster gemeenschap. Jarenlang droeg 
hij als koorzanger zijn steentje bij aan de 
opluistering van de vieringen in de basiliek. 
Hij zette zich ook op bijzondere wijze in 
voor de “Handyclub” om daarmee jongeren 
basiskennis bij te brengen en vertrouwd te 
maken met doe het zelf werkzaamheden. 
Francois stelde zijn talenten graag ten 
dienste van anderen, velen zullen hem 
daar dankbaar voor zijn. Dankbaar zijn 
wij – het parochiebestuur en de werkgroep 
vrijwilligersbeleid – met name ook voor zijn 
inzet als bezorger van de Kerkkoerier. Vanaf 
1988 tot begin 2011 was de heer Ongenae 
bezorger van het parochieblad thans de 
Kerkkoerier. 22 Jaar werd het parochieblad, 
nu de Kerkkoerier, door Francois in zijn 
oorspronkelijke bezorgwijk en later uitgebreid 
met de wijk Houtenkwartier (36 adressen 
extra) bezorgd. Begin 2011 besloot de heer 
Ongenae de bezorging aan de jongere garde 

over te laten. Reden om op 
passende wijze afscheid van hem 
te nemen tijdens een gezellig 
samenzijn op de pastorie. Dank 
aan de heer Ongenae voor diens 
jarenlange inzet. Dank ook 
aan mevrouw Ongenae voor 
de vele uren waarin zij haar 
man moest missen vanwege zijn 
vrijwilligerswerkzaamheden. 
Heel veel dank aan u beiden!
7 Juli 2011: werd een geani-
meerde afscheidsbijeenkomst. 
Verhalen werden uitgewisseld, 
plannen gemaakt voor een tijd 
zonder vrijwilligerswerk, nog 
zoveel te doen, nog zoveel plannen….nie-
mand kon vermoeden dat de heer Ongenae 
nog slechts een korte tijd had om dit aardse 
leven te voltooien.
21 Juli 2011 overleed Francois plotseling 
in de leeftijd van 79 jaar. 27 Juli 2011 
volgde zijn afscheidsdienst in de Basiliek 
van de H. Willibrordus te Hulst. Vanuit een 
gelovig vertrouwen werd zijn overlijden door 
zijn dierbare nabestaanden verwoord in het 
overlijdensbericht:

Zijn stoel is leeg
zijn stem is stil.
Wij zeggen: “Heer, het was Uw wil.” 

Mevrouw Ongenae, Esmeralda en Tony en 
de kleinkinderen Angelo en Silvinio, wij 
wensen u van harte heel veel sterkte met 
het verlies van uw dierbare man, pa en opa. 
Francois, heeft niet voor niets geleefd, moge 
dat u tot steun en troost zijn en moge hij 
rusten in vrede.

afScheID Van De heeR en  
meVRouw Boonman

In de vorige Kerkkoerier informeerden wij u reeds over het naderende afscheid 
van de heer en mevrouw Boonman. Zondag 5 juni 2011 was het zover en werd 
op feestelijke wijze afscheid genomen van koster Jan Boonman en zijn vrouw 
Maatje Boonman-Vermue. Pastor Joop Reurs mocht de heer Boonman voor 
diens jarenlange inzet een kerkelijke kostersonderscheiding opspelden. 

Mevrouw Boonman, die vele jaren met verve heeft zorg gedragen voor een 
stijlvolle bloemversiering in de basiliek werd bij deze gelegenheid in de 
bloemetjes gezet. Na afloop van de viering werd de aanwezigen de gelegenheid 
geboden om tijdens een geanimeerde receptie afscheid te nemen van het 
kostersechtpaar Boonman-Vermue. Jan en Maatje, een perfect kostersechtpaar, 
gekend, bemind, bedankt, heel, heel veel dank!

afScheIDkoSteR jan welkom nIeuwe BeZoRGeRS
Naast de pijn van het afscheid nemen is er gelukkig ook reden tot dankbaarheid. 
In de kring van bezorgers van de Kerkkoerier mogen wij 2 nieuwe personen 
verwelkomen.
De heren Luc Brems en Emiel van de Manacker zijn bereid gevonden de kring van 
Kerkkoerier bezorgers te versterken. Luc en Emiel van harte welkom, hopelijk biedt 
deze nieuwe taak jullie veel voldoening.

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

Marianne Williamson 
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Laat hen slapen, laat hen rusten,  
wieg hen in jouw eeuwigheid,

We denken aan wie ons verliet,  
en we voelen diep verdriet,

Met jou delen we de pijn,  
wil ons troosten, bij ons zijn...

Laat hen slapen, laat hen rusten,  
wieg hen in jouw eeuwigheid

Het dameskoor van de Basiliek in Hulst 
verzorgt op vrijdag 28 oktober een 

meditatieve zangavond die als thema de 
bovenstaande titel heeft mee gekregen. 
Deze naam is ontleend aan de bundel: Wieg 
hen in jouw eeuwigheid, samengesteld door 
Ignace Thevelein en Jos Bielen - Liederen 
voor avondwake en uitvaart: Averbode.
Een dierbare verliezen doet pijn. Hoe ga je 
hiermee om, hoe kun je dit verwerken? Al 
gauw na het overlijden van een dierbare, 
word je geconfronteerd met het plannen van 
een uitvaartdienst in de kerk. Hoe kun je 
dit op zo’n waardig mogelijke manier doen?
Ieder afscheid is anders. Als mensen een 
gezegende leeftijd hebben bereikt, kun je 
dankbaar zijn, ook wanneer hen verder lijden 
bespaard is gebleven. De afscheidsdienst 
zal dan in een sfeer van berusting gevierd 
worden. Maar als een jong iemand komt te 
overlijden, is er sprake van opstandigheid. 
Het is moeilijk om hiermee om te gaan. 
Veel tekstdichters hebben geprobeerd om 
deze gevoelens van mensen te verwoorden 
en ook om die gevoelens een plaats te 
geven binnen ons geloof. Hoe gaan wij als 
gelovige mensen om met dit verdriet?
Vaak zijn deze woorden ook op muziek 
gezet. De componist geeft er door de muziek 
een meerwaarde aan. Bekende dichters als 
H. Oosterhuis, H. Jongerius, W. Barnard, 

A. Bosch en anderen, maakten prachtige 
teksten. Componisten als W. Vogel, B. 
Huijbers, J. Raas, J. Vermulst en anderen 
maakten prachtige muziek.
Deze liederen kunnen in een afscheidsdienst 
veel steun en troost bieden aan familie en 
vrienden van de overledene. 

Het dameskoor van de basiliek wil op deze 
zangavond bekende en minder bekende 
liederen laten horen, afgewisseld met 
indringende teksten van Kris Gelaude, een 
Belgische dichteres. Tijdens deze avond 
krijgt u naast het luisteren ook volop de 
gelegenheid om mee te zingen.

De zangavond wordt gehouden in de 
koorkerk van de Basiliek met medewerking 
van het Dameskoor van de Basiliek o.l.v. 
Marina Stockman, de organist: Marcel 
Mangnus, Pater Reurs en enkele lectoren 
en wel op: 
Vrijdag 28 oktober. Aanvang: 19.00 uur
Toegang: gratis. 
Tijdens de pauze wordt een kopje koffie / 
thee aangeboden!

U bent van harte welkom, 
Marina Stockman

wIeG hen In jouw eeuwIGheID...

In een voorgaande uitgave van de 
Kerkkoerier meldden wij u de uitbreiding 
van de computerdeskundigen voor de 
parochieadministratie in Navision. Helaas, 
moet de betreffende uitbreiding thans om 
meerdere redenen weer herroepen worden. 
Jammer! Maar misschien een uitdaging voor 
u om u aan te melden als vrijwilliger? Van 
harte welkom! Voor nadere informatie kunt 
u contact opnemen met Huub Albregts (tel. 

313562) of Hans v.d. Zijden (tel. 322596).

Denkt u na het lezen van bovenstaande “ik 
heb nog wel enkele uurtjes over en zou ook 
best iets voor de parochie willen doen”, neem 
dan contact op met ondergetekende of loop 
eens binnen bij het parochiesecretariaat. 
Het parochiesecretariaat is geopend op 
ma.di.wo. en donderdag v.m. van 9.30 uur 
tot 11.30 uur, adres: Steenstraat 22, Hulst 

(tel.312130). Het parochiebestuur en de 
werkgroep vrijwilligersbeleid is blij met 
zoveel goede en enthousiaste vrijwilligers, 
samen maken zij de wereld mooier! 

Parochiebestuur en Werkgroep 
Vrijwilligersbeleid / 
Nelly Janssen-de Kooning
Parochie van de H. Willibrordus te Hulst

VeRZoRGInG Van De 
heRDenkInGSkRuISjeS: 

In onze geloofsgemeenschap wordt bij het 
vieren van de uitvaart, een herdenkingskruisje 
ter herinnering aan de overledene/n, in de 
kerk opgehangen. Een dierbaar aandenken 
aan het leven en sterven van hen die ons lief 
waren en ons zijn voorgegaan in de dood. In de 
daarop volgende jaarlijkse Allerzielenviering 
(2 november) wordt het herdenkingskruisje 
van de in het voorafgaande jaar overledenen 
aan de nabestaanden uitgereikt. Een goed 
gebruik dat waard is te behouden. 

Het verzorgen van deze herdenkingskruisjes 
was tot voorkort in de vertrouwde handen 
van mevrouw Annelies Heyens-Boonman. 
Wegens toenemende drukke werkzaamheden 

heeft Annelies moeten besluiten te stoppen 
met het verzorgen van deze kruisjes. Begin 
juli 2011 is Annelies, onder dank voor de 
jarenlange inzet, een attentie ten afscheid 
aangeboden. Annelies, mevrouw Heyens-
Boonman, hartelijk dank!

Annelies ging en Harriette kwam….
Wij zijn blij u te kunnen melden dat op prima 
wijze is voorzien in de vacature die door het 
vertrek van Annelies ontstond. Mevrouw 
Harriette Clyncke is bereid gevonden deze 
taak over te nemen en inmiddels hebben 
wij mogen ervaren dat de verzorging van 
de herdenkingskruisjes ook bij Harriette in 
goede handen is.

comPuteRlIefDe en naVISIon

kleDInG- 
InZamelInG:

Elke laatste zaterdag van de maand kunt 
u tussen 10.30 u. en 11.30 u. schone 
draagbare kleding, in goed afgesloten 
(plastic) zakken of dozen inleveren aan de 
tuinpoort van de pastorie. 
Betreffende kledinginzameling wordt 
u van harte aanbevolen en dient 
belangeloos een goed charitatief doel. 
De kledinginzameling is reeds jaren in 
handen van de heer Wim Tobé. 

Sinds kort kunnen wij ons verheugen in 
de komst van de heer Alain Joos; samen 
nemen Wim en Alain uw kleding op het 
genoemde tijdstip in ontvangst. Wim en 
Alain, prettige samenwerking gewenst.
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