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Kloosterzande, Lamswaarde en Terhole)
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pastoraal werkster 
(eerst aanspreekbare pastor voor Heikant, 
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gsm: 06 - 41 32 27 76
e-mail: kvdwiele@zeeland.nl 
bijz.aandachtsveld: rouwzorg, vormsel 
(deels) 

TEn GElEIDE
De dageraad

Het zwarte zwijgen van het graf
dat mij verduisterde en omgaf
is voor het licht geweken.

De onrust die ’t mij heeft gebracht
het woelen van een lange nacht
zijn aan het licht bezweken.

Het licht dat graven open breekt
geeft uitzicht en de wereld spreekt
je raakt niet uitgekeken.

Pasen is het belangrijkste feest voor 
christenen. Zonder die ervaring van Pasen 
zou het leven van Jezus niet vastgelegd en 
hernomen zijn.

De redactie van de Kerkkoerier wenst u allen 
een Zalig Pasen.

Als deze uitgave van de kerkkoerier bij u in 
de brievenbus valt zijn we kort voor Pasen. 
De week van hoop en verwachting. Maar 
eerst hebben we 40 dagen stil gestaan bij het 
zoeken naar God en onszelf. De vastentijd. 
Tegenwoordig zien we een stijging in de 
mogelijkheden die mensen zoeken om aan 
deze vastentijd invulling te geven.
De tijd van strenge ontzegging is niet meer 
maar wel proberen we stil te staan bij 
datgene wat we tot ons nemen.
Zo zijn er mensen die in deze dagen zichzelf 
het een en ander ontzeggen: minder snoepen, 
minder/niet drinken, bewuster eten, geen 
TV door de week. En zo zijn er nog vele 
andere mogelijkheden op te noemen. Velen 
doen dat in alle bescheidenheid om stil tot 
inkeer te komen en de blik te richten op 
de toekomst: Pasen. Het feest van licht en 
leven.

Zo zijn we in onze regio onder leiding van 
het pastoraal team ook gestart met het 
samenkomen met onze vele vrijwilligers. Wij 
noemen dit geloofsgesprekken. Verschillende 
groepen zijn reeds bij elkaar geweest en 
samen hebben we gesproken over de vraag: 
Wat zoeken wij als wij samen komen? De 
avond/ochtend bestaat uit twee delen: we 
beginnen met een bezinningsbijeenkomst 
en daarna gaan we in stilte via een flip-
over met elkaar in discussie. De vraag 
die als uitgangspunt dient is: Wat zoeken 
de mensen als ze samen komen in een 
viering? Heel veel verschillende standpunten 
en reacties komen dan op de flappen te 
staan. Vervolgens gaan we verder met het 
tweede gedeelte: Wat houdt ons gaande? 
Dit doen we door middel van afbeeldingen/
foto’s/kaarten. Iedere deelnemer gaat eerst 

even in stilte bij zichzelf na wat hem/
haar motiveert om vrijwilligerswerk te doen 
voor de kerk. Daarna mag iedere deelnemer 
een afbeelding/foto/kaart kiezen die het 
antwoord op deze vraag verbeeldt. Dit wordt 
aansluitend in de groep met elkaar gedeeld. 
Heel veel mooie getuigenissen worden dan 
met elkaar verwoord. De diepe roerselen van 
geloof worden dan openhartig verteld. Heel 
ontroerende verhalen. Verhalen van groei, 
verhalen van ervaring, verhalen van geraakt 
worden. 

We worden dan stil van elkaars verhalen. 
Een diep geloof wordt dan zonder gêne met 
elkaar gedeeld. Als pastores worden wij er 
dan stil van. Zoveel mooie mensen die op 
weg gaan om Gods woord te vertellen en te 
beleven. Deze avonden/ochtenden worden 
ervaren als een voedingsbron. Zo willen wij 
elkaar voeden in geloof. 
Het zijn bijeenkomsten waar je kracht 
vindt om als vrijwilliger en beroepskracht 
de weg van God te gaan. Als pastoraal 
team willen wij ook graag nog meerdere 
groepen vrijwilligers hiervoor uitnodigen en 
doorgaan op de ingeslagen weg.

Met Pasen vieren we het feest van het licht, 
nieuw leven. Het licht mag ons voeden op 
onze levensweg, een richting wijzen. En dit 
mogen wij met elkaar vieren en delen. Dat 
onze ontmoetingen met elkaar en de (A)nder 
ons mogen blijven inspireren.

Zalig Pasen

Chantal van de Walle
Teamleider pastoraal team OZVL

In VoGElVlucHT

VAN DE 
PASTORES
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Beste mensen,

Per 1 januari 2012 is er heel wat veranderd in 
katholiek Oost Zeeuws-Vlaanderen.

De 13 lokale parochies (bv. Heikant, 
Clinge…) bestaan niet meer.
De 13 lokale kerkbesturen (bv. Hulst, 
Graauw…) bestaan niet meer.
De IPV (Interparochiële Vereniging Oost 
Zeeuws-Vlaanderen) bestaat niet meer.

Dit gaat terug op een bisschoppelijke 
beslissing, die inspeelde op de bekende 
evoluties (minder kerkbezoek, minder 
priesters, minder middelen, vergrijzende 
vrijwilligers…). Naar aanleiding van deze 
ingrijpende mutaties is vorig jaar uit de IPV 
een fusiecommissie in het leven geroepen, 
die deze bestuurlijke veranderingen terdege 
heeft voorbereid.

Wat is er in de plaats gekomen  
per 1 januari 2012?
Eén enkele parochie, genaamd Heilige Maria 
Sterre der Zee (kortweg MSZ), komt in de 
plaats van de vroegere 13 parochies en is dus 
voortaan verantwoordelijk voor de goede 
gang van zaken in Oost Zeeuws-Vlaanderen.
Dat betekent dat er in plaats van de 13 lokale 
kerkbesturen voortaan één kerkbestuur zal 
zijn, dat tien keer per jaar zal vergaderen. 
Zoals bekend is de voorzitter qualitate qua 
een priester, dus pater Joop Reurs. Als vice-
voorzitter is gekozen de heer Stan Bosman, 
die tot december jl. de IPV leidde. De functie 
van penningmeester en bestuurlijke secretaris 
moet nog ingevuld worden. Ambtelijk 
secretaris blijft mw Sonia Cuelenaere, die deze 
functie ook al bij de IPV uitoefende. Indien 
geen bestuurlijk secretaris en penningmeester 
gevonden wordt, zal een (al dan niet 
betaalde) buitenstaander moeten worden 

aangetrokken. De overige leden van het 
nieuwe kerkbestuur komen hoofdzakelijk uit 
de vroegere kerkbesturen, hoewel dit formeel 
geen voorwaarde is. Zij worden geacht de 
lokale standpunten te vertegenwoordigen, 
zonder het overkoepelende belang van de 
nieuwe parochie uit het oog te verliezen. Het 
is voor iedereen even wennen, ook voor het 
nieuwe bestuur.

En de vroegere 13 parochies c.q. 
kerkbesturen dan?
De vroegere parochies heten voortaan 
parochiekernen. De vroegere kerkbesturen 
heten voortaan parochiekerncommisies 
(kortweg PKC) en zullen minimaal vier keer 
per jaar vergaderen. De penningmeesters van 
de PKC’s heten voortaan kasbeheerders. Er 
zal uiteraard overleg tussen de PKC en MSZ 
nodig zijn. Een praktisch voorbeeld van de 
wisselwerking tussen lokaal en bovenlokaal 
diende zich al aan op de eerste vergadering van 
het nieuwe kerkbestuur op 10 januari 2012: 
het vroegere kerkbestuur van Graauw wilde 
een aanvraag tot rijkssubsidie indienen voor 
dringend onderhoud van de kerk in het kader 
van de BRIM-regeling (Besluit Rijkssubsidie 
Instandhouding Monumenten). Daartoe had 
de afdeling Bouwzaken van Bisdom Breda 
een restauratieplan gemaakt. Dit plan moest 
in Amersfoort bij de Rijksdienst worden 
ingediend per 16 januari 2012, niet eerder 
en niet later. Echter, het kerkbestuur van 
Graauw was na 1 januari 2012 niet meer de 
juiste juridische instantie om deze aanvrage 
te ondertekenen. Dat moest het nieuwe 
kerkbestuur MSZ doen! Hetgeen gebeurde. 
Dit voorbeeld uit de praktijk is illustratief 
voor de nieuwe en komende bestuurlijke 
evoluties. In de praktijk is er her en der in de 
parochiekernen enige onzekerheid ontstaan 
naar aanleiding van deze ingrijpende 
veranderingen, met als hamvraag: kunnen 

de lokale gelden en bv. de opbrengst van 
Kerkbalans nog wel in de parochiekernen 
blijven? Om enige rust in deze sector te 
brengen is besloten dat 70% van het eigen 
vermogen mag worden “geoormerkt”, dit 
wil zeggen bestemd voor specifieke doelen in 
de kern, en dit gedurende de komende tien 
jaar. De bijdragen van de parochiekernen 
aan de nieuwe “grote” parochie zullen naar 
schatting dezelfde zijn als die van de vroegere 
parochies aan de IPV.

En het dekenaat?
Ook het dekenaat Zeeland bestaat niet meer.
In het Bisdom Breda worden de dekenaten 
vervangen door vicariaten. Er zullen twee 
vicariaten zijn: Breda en Middelburg.

Ten slotte nog dit
Bij de eerste vergadering, de zogeheten 
stichtingsvergadering, van het bestuur 
van MSZ vertelde pater Reurs tijdens het 
bezinningsmoment de volgende fabel: 
een man had drie zonen, die niet perfect 
met elkaar overeen kwamen. Om hen te 
verzoenen vroeg hij hun in het bos zoveel 
mogelijk takken te verzamelen. Elk deed 
zijn best. Toen ze terugkwamen, vroeg de 
vader hun elk een tak te breken. Hetgeen 
ze zonder moeite deden. Daarna vroeg de 
vader of elk zijn takken wilde bundelen tot 
een takkenbos en die takkenbos vervolgens 
breken. Dat lukte niet. Een tak is breekbaar, 
een takkenbos is sterker dan staal. 
Het komt overeen met het motto van de 
Amerikaanse vakbonden: united we stand, 
divided we fall. 
Dit ter meditatie.

Het bestuur van de parochie H. Maria Sterre 
der Zee

MEDEDElInG Van HET nIEuWE paRocHIEBESTuuR

Er is een boek verschenen over het leven en 
werk van broeder Joris. Dit werd geschreven 
door zijn broer Harry.

Geïnteresseerden kunnen het boek bestellen 
via het economaat van de Paters Maristen bij 
mw. Loes Cornelis, Zandstraat 10, 4561SC 
Hulst, proveco@zeelandnet.nl.
De kosten bedragen e19,50, een deel 
hiervan, e5,= , zal naar het project van br. 
Joris gaan.

Het accent van het boek ligt, naast de 
geschiedenis van de broers en achtergrond 
hiervan, op de missie van broeder Joris. 
De auteur bezoekt zijn broer na 50 jaar. 
Het boek geeft de lezer inzicht in het leven 
en werk van broeder Joris op de exotische 
eilanden in de Pacific.

cHRISMa VIERInG 
2012

Op woensdag 4 april 2012 wordt een 
pelgrimstocht georganiseerd naar de 
Heilige Lambertuskerk in Wouw. Op 
deze dag worden in een pontificale mis 
de oliën voor dopelingen en zieken 
gezegend en het heilig chrisma gewijd. 
Vertegenwoordigers uit alle parochies 
van het bisdom zullen daarbij aanwezig 
zijn. Aan iedereen wordt de mogelijkheid 
geboden om op inspirerende wijze de 
chrismamis bij te kunnen wonen. Net 
zoals voorgaande jaren wordt daarom 
een wandeltocht uitgezet; een pelgrimage 
waaraan iedereen kan deelnemen.

BoEK BRoEDER JoRIS
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Vindt u SCRABBLE ook zo’n spannende bezigheid? 
Met enkele medespelers om beurten zoeken naar een 
woord, wat in het schema past, aansluitend op andere 
woorden. Daarbij punten verdienen en liefst zoveel 
mogelijk. Hoe langer het woord, hoe meer punten je 
behaalt. Daarbij moet je natuurlijk ook een beetje geluk 
hebben met de woordwaarde en letterwaarde. Hoe 
bedreven bent u? Nu onze parochies verder gaan onder 
de naam H. Maria Sterre der Zee, ontstaan er nieuwe 
woorden, om zo duidelijk mogelijk aan te geven, wat er 
wordt bedoeld. We hebben maar één parochiebestuur 
(15 letters) in de parochie H. Maria Sterre der Zee. Met 
dertien parochiekernen (14 letters). Elke parochiekern 
(12) heeft een parochiekernbestuur (19). In onze nieuwe 
parochie wordt al het geld van Kerkbalans samengevoegd 
tot de parochiebijdrage (16). Daarvoor wordt in elke 
parochiekern gevraagd om een parochiekernbijdrage 
(20). Een vergadering  in onze nieuwe parochie is 
een parochiebestuursvergadering. (27) Binnen deze 
groep hebben we parochiebestuursvergaderingsleden. 
(32) Het bestuur in de parochiekern heet de 
parochiekerncommissie (21). Gevormd door 
parochiekerncommissieleden (26). Zij komen samen in 
een parochiekerncommissieledenvergadering (37). Dit 
is wel het toppunt aan letteraantal. 

Bedenk dat al deze woorden niet hanteerbaar zijn voor 
dagelijks gebruik. Geen hoofdbreken dus. Maar.... ze 
verhogen wel uw kansen bij SCRABBLE. Succes!

Zondag 13 mei 2012
van 14.00 tot 17.00 uur:

Mariaroute

Op de fiets langs de Mariakapellen in Hulst, Clinge en Kapellebrug
Deze middag zullen we al fietsend, pratend, biddend en zingend ons verdiepen 
in de betekenis van Maria in ons leven.

fietstocht: 
start vanaf de Mariakapel op kerkhof aan de Glacisweg via Mariakapel te Clinge 
naar eindpunt kapel van O.L. Vrouw ter Eecke in Kapellebrug.

Inschrijven voor 29 april  en / of  bij
Cecile van Tiggelen pater Joop Reurs
Zoutziedersstraat 4 Zandstraat 10 – 4
4561 HD  Hulst 4561 SC Hulst
cvtiggelen@zeelandnet.nl joop.reurs@zeelandnet.nl

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

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

Tel:  .....................................................................................................

Ik fiets mee met de Mariaroute met  ......    personen

 MaRIaRouTE

Wat gaat de tijd snel. We zijn alweer bezig 
met onze tiende jaargang. Een jubileum 
dus! De start van de Kerkkoerier, nu ruim 
tien jaar geleden, was ook de start van 
de vorming van de IPV in Oost Zeeuws-
Vlaanderen. 

We zijn begonnen met een zogenaamd 
nul-nummer. In dit nummer werden o.a. 
het nieuwe bestuur en het pastoraal team 
gepresenteerd. De redactie bestond toen 
uit Elly de Theye-de Bolster, Liesbeth 
Verboven-Gielen, Wim van Olffen, 
Fred van Swaal, Josephine Hamelinck 
en Veronique Verdurmen-Serrarens. De 
meeste redactieleden waren ook al actief in 
de bladen van Kring Noord of kring Zuid. 
Het blad werd gedrukt bij drukkerij 
Paul Schelfhout. Een blad in A3-uitgave, 
zwart-wit. Als opvolger van de diverse 
parochiebladen was het toen een hele 
verandering. Een blad voor de gehele regio.

Maar veranderingen zijn van alle tijden. 

Toen we begonnen kwam de kopij veelal 
op papier binnen. Langzamerhand gingen 
we “digitaal”. Nu komt alle kopij per e-mail 
binnen. Zelfs met illustraties en foto’s erbij. 
En wij hebben een postbusbeheerder die 
alles voor ons ordent etc. in de persoon 
van Jaap Klok. We zijn over gegaan naar 
een A4-formaat met een kaft in kleur. 
Langzamerhand heeft ieder zijn of haar taak 
gekregen.

Toch is het werk veelal hetzelfde gebleven. 
We vergaderen nog steeds twee keer per 
uitgave. Een keer om de kopij te ordenen en 
te bekijken. En een keer om het concept te 
bespreken. En dan natuurlijk het vele werk 
wat thuis of bij onze drukker wordt verzet. 
Nu zou u kunnen denken, veel hetzelfde, is 
dat niet saai? Nou, het tegendeel. Iedere keer 
is het weer een uitdaging om er een mooi en 
interessant blad van te maken; er samen 
aan te werken; bestuur, contactpersonen 
en redactie. Soms serieus maar er kan ook 
gelachen worden.  Verder is het leuk u te 

melden dat we uitbreiding van de redactie 
hebben gekregen. Charlotte van Waes uit 
St. Jansteen gaat ons team versterken. Wij 
zijn daar heel blij mee. 
Veel leesplezier met dit Paasnummer,

Veronique Verdurmen-Serrarens 

JuBIlEuM KERKKoERIER

Van links naar rechts: 
Nelly Janssen de Kooning, Charlotte van 

Waes-van den Berge, Fred van Swaal, 
Veronique Verdurmen-Serrarens, Josephine 

Hamelinck, Liesbeth Verboven-Gielen
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De Belgische pater en schrijver Phil Bosmans 
is 17 januari 2012 op 89-jarige leeftijd 
overleden. Hij is bekend van zijn boeken 
vol goede gedachten, krachtige verhalen vol 
levenswijsheid, geen geleerde uitspraken. Zijn 
bekendste boek was ‘Menslief, ik hou van 
jou’. Met gedichten en spreuken probeerde 
Bosmans naastenliefde en solidariteit te 
bevorderen. Zijn teksten waren eenvoudig 
en positief en daarmee wist hij een groot 
publiek te bereiken. 

Woorden
Voorbeelden van zijn spreuken zijn: ‘Er 
bestaat geen lift naar geluk. Je moet de trap 
nemen.’  ‘Grote mensen houden hun ego 
klein’, ´Wie iets goeds zegt van een ander, 
maakt hem beter en schept een sfeer van 
vertrouwen.´  ‘Wie genoeg heeft, bezit alles’ 
en ‘Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg’. 
Bosmans zelf zei over zijn teksten: “Het 
spreekt de mensen op eenvoudige wijze aan. 
De mensen hebben vandaag de dag behoefte 
aan eenvoud. We zeggen niet dat de mensen 
passief moeten blijven: ze moeten zichzelf 
bevrijden.”

Daden
Bosmans was niet alleen een mens van 
woorden, maar ook van daden, Hij zette zich 
in voor daklozen, ex-gevangenen, zigeuners 
en asielzoekers. Critici vonden zijn visie 
op de wereld naïef en rooskleurig. Dat kon 
hem echter niet deren. “Zij die dat zeggen, 
hebben mijn boeken nooit gelezen, wel de 
titels”, zei hij.
Van 1952 tot 1992 was hij voorzitter van de 
Bond Zonder Naam, een organisatie die zich 
inzet voor zwakkeren in de samenleving. 

Niets nieuws onder de zon. Veel mensen van 
tegenwoordig houden zich bezig met sport 
en spel, wandelen, fietsen, ontspanning. 
Tegenwicht voor de drukte van alle dag. 
Voor de broodnodige gezondheid. Zeer 
belangrijk daarnaast is mediteren, stil 
worden, in zichzelf keren. bewust worden 
van je zelf. Wie je bent, wat je doet, wat 
je wil uitdragen, wat je wil bereiken in je 
leven, hoe je staat in jouw kleine wereld, 
die tevens een onmisbaar onderdeel is van 
de grote wereld. Als je iets wil bereiken, zul 
je eerst aan je zelf moeten werken. “Verbeter 
de wereld, begin bij jezelf ” Of je nou gelovig 
bent of niet, dat is iets wat zeker is. Dat staat 
als een paal boven water. 

De organisatie in Nederland en België, die 
dat heeft gepromoot is de Bond Zonder 
Naam. Pater Henri de Greeve en de zijnen zag 
een taak weggelegd: Er te zijn voor mensen 
in nood, vooral geestelijke nood. Ook Pater 
Phil Bosmans gaf er mede vorm aan.  Zolang 
er mensen zijn die met mensen verbonden 

zijn, luisteren naar diepste noden, zolang zij 
van mensen houden, zal er antwoord komen 
in een woord, een gebaar, een glimlach, een 
wederwoord, een goeie gedachte. Daaruit 
komen spreuken voort, want een spreuk is 
de laatste schakel van een lange keten van 
gedachten. Het is een uitdrukking van vele 
ervaringen die daar aan vooraf gingen. 
Slagzinnen in de reclame- en propaganda-
wereld komen in veelvoud op ons af. Het lijkt 
als of onze wereld steeds meer materialistisch 
wordt. Omdat we moeten zorgen voor onze 
eigen levensbehoeften worden we daar steeds 
naar toe getrokken. Toch is het van groot 
belang voor ons zelf, voor onze naasten af 
te wegen tot hoever we ons daarin laten 
meeslepen. De grote media schakelen hoe 
langer hoe meer het persoonlijk denken uit 
en bepalen ons gedrag en levenswijze. Als 
tegenwicht de Bond Zonder Naam met zijn 
levenswijsheid, geboren uit levenservaring, 
de levenswijsheid van Phil Bosmans, van 
vele, vele anderen. Buiten deze organisatie 
om, dank aan al die mensen, die hun 
levenswijsheid  doorgeven door midden in 
het leven te staan, van de kleine man tot en 
met de groten der aarde.
J.H.

Het geluk zit binnenin
Van alle energieën ter wereld is er slechts 
één energie, die je gelukkig kan maken: 
de energie van het hart. Het geluk zit diep 
in je hart, niet alleen voor jezelf, ook voor 
anderen.
-Je geeft het door aan mensen, die graag bij 
je zijn. die zich goed voelen bij je. Je geeft 
het door, als je vriendelijk bent waar anderen 
onvriendelijk zijn, als je helpt waar niemand 
meer helpt, als je tevreden bent waar anderen 
eisen stellen, als je lacht waar anderen lelijk 
kijken, als je kunt vergeven waar anderen 
vuisten maken.
-Het geluk zit diep in jezelf. En men zal 
zeggen: “Je bent een dromer!” 
-Je bent een dromer omdat je nog steeds in 
mensen gelooft, omdat je gelooft in het leven 
en in het feit dat alles anders kan.

-Het geluk zit diep in jezelf. Menselijk geluk 
is geen product van technische vooruitgang. 
Menselijk geluk hangt af van beminnen en 
bemind worden en van zoveel kleine dingen 
die gratis zijn.
-Maar vergeet nooit: Het geluk bestaat op 
aarde uit zoveel delen, dat er altijd een deel 
tekort is. Daarmee leven, dat is levenskunst. 
Phil Bosmans

Kleine levensfilosofie. 
Engelen werken in de schaduw en ze 
verrichten wonderen, zonder het zelf te 
weten.´  

Als ze de stoet van doemdenkers kruisen, 
krijgen optimisten plots andere namen. Dan 
zijn het naïvelingen, dagdromers, utopisten. 

Als je over niets meer verwonderd bent, 
maak je nooit een wonder mee. 

Als alles pijn doet en alles donker wordt zal 
God een ster voor je aansteken om je door 
alle nachten heen te leiden.

Phil Bosmans

“WEES JEZElf, ER ZIJn al anDEREn GEnoEG” 
pHIl BoSManS (1922 - 2012)

KERKKoERIERTJE
In Rome is op 18 februari 2012 - 
Aartsbisschop Wim Eijk van Utrecht 
door paus Benedictus XVI samen 
met 21 andere prelaten verheven tot 
kardinaal. Een kardinaal is de hoogste 
waardigheidsbekleder. De plechtigheid 
gebeurde in de Sint-Pietersbasiliek. 
Het hoogste gezag binnen de Kerk wordt 
vertegenwoordigd door de paus. Dat is 
sinds april 2005 Benedictus XVI, opvolger 
van Johannes Paulus II. Kardinalen helpen 
de paus bij het bestuur van de wereldkerk. 
Met elkaar vormen zij het college van 
kardinalen dat betrokken is bij de keuze 
van een nieuwe paus. Stemgerechtigd zijn 
alle kardinalen die nog niet de leeftijd van 
80 jaar hebben bereikt.
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Per 1 februari 2012 een 
nieuw gezicht in het 
pastorale team van de 
parochie Heilige Maria 
Sterre der Zee. En bij 
ieder nieuw gezicht 
hoort een naam en een 
verhaal. Mijn naam 

Katrien Van de Wiele.
In Gent, België, geboren op 25 mei 1971. 
In Gent opgegroeid in een gezin met 2 
dochters. Na mijn basis- en middelbare 
schooltijd in Sint Amandsberg, ben ik in 
Leuven aan de universiteit gaan studeren, 
Godsdienstwetenschappen. Toen nog 
met de bedoeling later godsdienstles te 
geven aan een middelbare school. Na het 
behalen van het diploma licentiaat in de 
Godsdienstwetenschappen, in Leuven nog 
een extra jaar Pastoraal Vormingswerk. 
In het kader van die opleiding stage 
gelopen bij de dienst Vorming van het 
Vicariaat Mechelen – Brussel en in de Sint 
Geertruiparochie te Leuven. Tijdens de 
stageperiode in Leuven werd ik besmet met 
het ‘parochiepastoraatvirus’. 
Een jaar les gegeven aan verschillende 
middelbare scholen, boeiend, een echte 
uitdaging, maar het parochiepastoraat bleef 
trekken. Dus dan toch maar gereageerd op 
een algemene oproep voor pastorale werk(st)
ers in het bisdom Breda. De opleiding 
Praktische Vorming Pastoraat in Tilburg en 
de toeleiding georganiseerd door het bisdom 
aangevat. Op 15 augustus 1996 volgde een 
pastorale zending van bisschop Muskens, 

een regionale zending voor een regio die toen 
nog niet bestond, de regio Midden-Zeeuws-
Vlaanderen, de latere Elisabeth-parochie. In 
de afgelopen 15 jaar is er veel gebeurd, in 
mijn privé-leven, in de Kerk en toch… 
De liefde voor het parochiepastoraat is nooit 
meer weg gegaan. Ze is eerder doorheen de 
jaren nog versterkt. Parochiepastoraat, met 
alle haken en ogen die daar aan zitten, is toch 
nog steeds echt ‘mijn ding’. De breedte van 
het parochiegebeuren, van het op weg gaan 
met kinderen en hun ouders tot het voorgaan 
bij uitvaarten, van administratieve klussen 
tot het delen van het geloofsverhaal met 
mensen die om welke reden dan ook mijn 
pad kruisen. Van liturgie tot geloofsvorming, 
van gemeenschapsopbouw tot diaconie. We 
hebben vandaag niet de meest gelukkige tijd 
uit de kerkgeschiedenis, de uitdagingen zijn 
immens en toch… De uitdaging aangaan om 
niet te wanhopen, nooit te wanhopen wat er 
ook op je pad komt. Niet voor niets: Blijde 
Boodschap, licht in het donker, leven sterker 
dan alle dood. Of met een zinnetje uit een 
kinderbijbel: ‘We moeten blijven breken en 
delen totdat niemand meer honger heeft, tot 
iedereen gelukkig is’. Samen op weg door 
het leven en geloof, niet meer, maar ook niet 
minder dan dat. Een hele uitdaging. Een 
uitdaging die ik ook hier in de regio Oost 
Zeeuws-Vlaanderen, in de parochie Heilige 
Maria Sterre der Zee wil aangaan. Ik hoop 
dat ook u, dat jullie, een eindje met me mee 
willen gaan.

Katrien Van de Wiele

MEDITaTIE-
BIJEEnKoMSTEn

Beste mensen,

een nieuwe afbeelding 
als symbool voor 
de meditatie-
bijeenkomsten van 
onze parochie: het labyrint van Chartres.
Een labyrint is eigenlijk een kleine 
pelgrimage. Een oefening om ons levenspad 
te bewandelen zoals dat zich aan ons 
voordoet. Een labyrint heeft maar één gang, 
waarin diegene die loopt vanzelf wordt 
begeleid naar het eindpunt. Hierbij is het 
afleggen van de weg dus net zo belangrijk 
als, misschien zelfs belangrijker dan, het 
bereiken van het doel.

Hetzelfde geldt voor de weg van de 
meditatie. Op de markt van de spiritualiteit 
is ontzettend veel te koop en velen zijn  op 
zoek met een duidelijk doel voor ogen: stilte, 
rust, eenheid of innerlijke vrede. Daar is op 
zich niets mis mee, het is goed om een doel te 
hebben, ook op het gebied van het geestelijke 
leven. Maar nog belangrijker is het de weg 
niet uit het oog te verliezen. Voor christenen 
is de weg van de stilte een manier om te 
leren, om te ontdekken, zich open te stellen 
voor het mysterie van Gods aanwezigheid 
in ons leven. Christelijke meditatie wil een 
ontmoeting mogelijk maken: met God, met 
Jezus, met het onuitsprekelijke geheim, dat 
ons leven draagt.

Tijdens de meditatie-bijeenkomsten van 
de parochie willen wij samen deze weg 
bewandelen. Wij beoefenen de stilte, richten 
onze aandacht op de (levens-)adem die in 
ons ademt en beweegt en proberen de stilte 
vorm te geven tijdens de loopmeditatie. 
Een inhoudelijke bijdrage geeft aan elke 
bijeenkomst een eigen kleur en karakter. 
Hiervoor put ik uit de rijke bron van 
mystieke ervaringen van mensen wereldwijd.
Heeft u vragen of wilt u graag meer 
informatie, neem dan gerust contact met me 
op: ralf.grossert@zeelandnet.nl
U mag ook zonder aanmelding gewoon een 
keer langs komen op één van de avonden in 
de parochiezaal in Clinge.

De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op:
1 maart, 19 april, 10 mei en 14 juni.
Wij beginnen om 19.30 uur en besluiten de 
avond rond 21.00 uur met een kopje thee.
Met een hartelijke groet,

Ralf Grossert 
(pastoraal werker)

EEn nIEuW GEZIcHT

KlEDInGInZaMElInG: 
MaanDaG 14 MEI 2012 

De jaarlijkse voorjaarsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood komt er 
weer aan. Heel belangrijk is het, dit op tijd in uw agenda te noteren. Een groot 
aantal parochiekernen van Oost Zeeuws-Vlaanderen doet er aan mee (Nieuw-Namen, 
Lamswaarde, Kloosterzande, Vogelwaarde, Heikant, Clinge, Graauw, Terhole, Hulst). 
Posters in kerken en winkels herinneren u er aan. U kunt die dag uw goede, nog draagbare 
kleding, schoeisel, gordijnen en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven.
Zoals elk jaar heeft de grote ophaaldienst een dagtaak om in de vele parochies grote 
hoeveelheden kleding op te halen. Doet u ook weer mee? Alvast hartelijk dank.

De opbrengst hiervan gaat naar de projecten van Cordaid, Mensen in Nood. Al een aantal 
jaar wordt het Droogte-Cyclus-Project in Kenia gesteund. In dit project wordt de lokale 
bevolking geleerd om zich te wapenen tegen de droogte.
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De bijdragen die onder dit kopje in ons 
parochieblad gaan verschijnen zullen zich 
bezighouden met ons vieren en bidden, 
met de tradities en symbolen van ons geloof 
en met bijzondere en mooie gebruiken 
rondom bepaalde dagen en feesten in het 
kerkelijke jaar. De eerste bijdrage zou ik 
graag willen wijden aan de toelichting van 
een verandering in de orde van dienst van 
een Woord- en Communieviering.
Zoals het u zeker opgevallen is, bidden wij 
vanaf begin januari het dankgebed in deze 
viering op een ander moment. Waarom 
is dat zo? Rondom het thema ‘Bidden 
en Danken’ hebben wij in november van 
het afgelopen jaar een avond georganiseerd. 
Organisten, koorleiders en lekenvoorgangers 
waren hiervoor uitgenodigd. Samen hebben 
wij gekeken naar de plaats en taak van de 
niet gewijde voorganger in onze vieringen 
en ook naar de functie van het dankgebed 
in zowel de eucharistieviering als ook in de 
viering van Woord en Communie.
In de viering van de Eucharistie heeft de 
‘Grote Dankzegging’ een duidelijke en 
prominente plaats: het instellingsverhaal 
wordt gelezen en de woorden van de 
consecratie worden uitgesproken. De 
naam eucharistie wordt afgeleid van de 
twee griekse woorden: ‘eu’ (goed, mooi) en 
‘charis’ (gave). Voeg je beide woorden samen 
ontstaat het werkwoord ‘eucharistein’ wat 

‘danken’ betekent. Het Eucharistisch Gebed 
is dus het grote dankgebed, waarin wij 
mensen – samen met de koren der engelen 
– God danken voor zijn handelen aan ons 
en aan onze wereld. Dit handelen van God 
heeft voor ons christenen in Jezus Christus 
een menselijk gezicht gekregen. Zijn ‘breken 
en delen’ neemt ons op in de beweging van 
God naar ons mensen toe en is tevens de 
opdracht Gods heilzaam handelen zichtbaar 
te maken in de wereld. Op deze manier kan 
de consecratie die plaatsvindt in de viering 
van de eucharistie via ons doorwerken op de 
plaats waar wij leven.
Ook in de viering van Woord en Communie 
staan wij stil bij deze dimensie van ons 
geloven en bidden, maar omdat er geen 
gewijde voorganger aanwezig is vervalt de 
‘Grote Dankzegging’. Het geconsacreerde 
Brood wordt voor de communie-ritus vanuit 
het tabernakel in een processie met kaarsen 
overgebracht naar het altaar. De niet-gewijde 
voorganger verwijst naar de eerder in deze 
kerk gevierde Eucharistie waarin dit Brood 
geheiligd werd tot het Lichaam van Christus. 
Daarom hoeft er ook verder niet gebeden te 
worden over dit Brood dat op het altaar 
staat. Het ‘Onze Vader’ als voorbereiding 
op het ontvangen van de heilige communie 
volstaat. Het moment van danken voor de 
heilige gave die wij gedeeld en ontvangen 
hebben is pas na de communie nadat de 

voorganger de ciborie met de geconsacreerde 
hosties teruggeplaatst heeft in het tabernakel.
Het dankgebed in een Woord- en 
Communieviering staat op de plaats van de 
zogenaamde ‘postcommunio’, het gebed na 
de communie in de eucharistieviering. In 
het dank- of communiegebed ligt het accent 
duidelijk op het danken voor het Heilig 
Brood dat wij tijdens de communie als 
‘voedsel voor onderweg’ ontvangen hebben. 
Na het dankgebed vervalt het slotgebed van 
de viering en volgen de mededelingen, het 
slotlied en de zegenwens. 
Voor de duidelijkheid volgt hier de nieuwe 
indeling van de communieritus in de viering 
van Woord en Communie:
- Aandragen van het Heilig Brood
- Tekst: Dit brood is Heilig Brood....
- Onze Vader,....
- Vredesgebed en vredewens
- Uitnodiging tot de communie met ‘Zie, 

het Lam Gods,...’
- Uitreiken van de communie
- Terugplaatsen van het Heilig Brood in het 

tabernakel
- Dankgebed 
- Mededelingen
- Slotlied (waar gebruikelijk)
- Zegenwens

R. Grosset

Het is een feit. Per 1 januari 2012 zijn de 
voormalige parochies van de regio Oost 
Zeeuws-Vlaanderen gefuseerd tot één nieuwe 
parochie. Deze parochie heeft de naam: 
parochie Heilige Maria Sterre der Zee. Vorig 
jaar werd er in de kerkkoerier een beroep 
gedaan op de parochianen om mee te denken 
over de naam voor de nieuwe parochie. De 
fusiecommissie mocht verschillende reacties 
ontvangen. Deze fusiecommissie had de taak 
om een definitieve keuze te maken voor de 
naam nadat ze eerst gescreend waren door 
het bisdom. Niet alle namen waren namelijk 
toegestaan. Het bisdom stelde nl  een paar 
voorwaarden: het moest een naam van een 
heilige zijn, de naam mocht niet in de buurt 
in gebruik zijn. Dus toen vielen er al een 
paar namen af. Twee namen waren twee keer 
ingezonden en daar heeft de fusiecommissie 
over gestemd. Het ging tussen de namen: 
Bernardus parochie en parochie Maria Sterre 
der Zee. Met een krappe meerderheid in 
stemmen is er gekozen voor Maria Sterre der 
Zee. De inzender met de meest aansprekende 
motivatie werd als winnaar gekozen. Haar 
motivatie luidde als volgt: ‘Veel parochies 
liggen aan of nabij het water. Water kent 
eb en vloed, rustig water en ook stormen. 
Maria is er altijd, ook bij woelige baren”. 
En zo is de nieuwe naam voor onze nieuwe 
parochie een feit. Op 21 januari 2012 is in 

een plechtige eucharistieviering te Koewacht 
waarin Mgr. Van de Hende voorging de 
nieuwe start gevierd. Aansluitend aan de 
preek van Mgr. Van den Hende hebben de 
13 afgevaardigden van de parochiekernen de 
volgende getuigenissen voorgelezen:
Clinge: Bij de start van onze nieuwe parochie 
bidden we om kracht van de Heilige Geest 
om samen onze nieuwe parochie vorm te 
geven
Graauw: Wij willen bidden om sterkte om 
samen onze nieuwe parochie vorm te geven
Nieuw Namen: Bij de start van onze nieuwe 
parochie bidden we om wijsheid om samen 
onze nieuwe parochie vorm te geven
St. Jansteen: Wij willen bidden om 
doorzettingsvermogen om samen onze 
nieuwe parochie vorm te geven
Heikant: Bij de start van onze nieuwe 
parochie bidden we om inspiratie om samen 
onze nieuwe parochie vorm te geven
Koewacht: Wij willen bidden om 
vastberadenheid om samen onze nieuwe 
parochie vorm te geven
Hulst: Bij de start van onze nieuwe parochie 
bidden we om geduld om samen onze nieuwe 
parochie vorm te geven
Boschkapelle: Wij willen bidden om respect 
voor elkaars mening  om samen onze nieuwe 
parochie vorm te geven
Stoppeldijk: Bij de start van onze nieuwe 

parochie bidden we om inzicht om samen 
onze nieuwe parochie vorm te geven
Hengstdijk: Wij willen bidden om moed om 
samen onze nieuwe parochie vorm te geven
Lamswaarde:  Bij de start van onze nieuwe 
parochie bidden we om eenheid om samen 
onze nieuwe parochie vorm te geven
Terhole: Wij willen bidden om verbondenheid 
om samen onze nieuwe parochie vorm te 
geven
Kloosterzande: Bij de start van onze nieuwe 
parochie bidden we om Gods steun om 
samen onze nieuwe parochie vorm te geven.

Na elke getuigenis werd er een afbeelding van 
Maria Sterre der Zee overhandigd door de 
dekenaal coördinator. Deze afbeelding komt 
in alle parochiekerken te hangen. Zo wordt 
er in elke kerk gesymboliseerd dat deze kerk 
nu onderdeel uitmaakt van de parochie H. 
Maria Sterre der Zee.
Aansluitend aan de viering was er gelegenheid 
om elkaar te ontmoeten in de Vlasschaard te 
Koewacht. 
En zo is de nieuwe parochie van start gegaan. 
Dat de getuigenissen onze leidraad voor de 
toekomst mogen zijn.

Chantal van de Walle, Teamleider pastoraal 
team H. parochie Maria Sterre der Zee

‘GEVIERDE TIJD’

VAN DE PASTORES paRocHIE H. MaRIa STERRE DER ZEE
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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

Gewasbeschermingsmiddelen 
Kunstmest
Zaaizaden 
en Schoonmaakmiddelen

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

SB26161

SB26162

BESTEL NU BIJ BOCA KAARSEN
UW PAASKAARS OF HUISPAASKAARS 2012!

Paaskaarsen in diverse gewichten verkrijgbaar.
Huispaaskaarsen in de maten 25, 30, 40 en 60 cm.

Wij wensen u 
fijne Paasdagen toe. 

Neemt u ook eens een kijkje op onze website!
www.boca.nl

Hier vindt u ons uitgebreide assortiment!

 
      Sinds 1962 een begrip in Kerkkaarsen en Kerkartikelen

Tel. 073-5492511    Galvaniweg 20, 5482 TN  Schijndel    
www.boca.nl    info@boca.nl

Neemt u ook eens een kijkje op onze website!Neemt u ook eens een kijkje op onze website!

SB
32

97
2

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

SB29432

Meer dan 
schilderen
alleen...

vastgoedonderhoud

Contact? 
Kloosterzande: 
Tel. 0114 - 69 02 31

Middelburg:
Tel. 0118 - 64 25 1 7

info@deschrijver.nl
www.deschrijver.nl

SB32944

Oudelandseweg 23, Terneuzen
www.drankenhandel3wegen.nl

DRANKHANDEL 3 WEGEN

SB
32

94
5

GOEDE WIJN 
HOEFT NIET DUUR TE ZIJN

OPENINGSTIJDEN:
WOENSDAG T/M VRIJDAG 13.00 - 17.00U

ZATERDAG 9.30 - 15.00U
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Een korte 
terugblik: 
Op 19 januari 
hielden we voor 
de 5e keer een 
avondgebed in 
Taize’ stijl, geor-
ganiseerd door 
het oecumeni-
sche overlegor-
gaan van de rk. 
parochie en de 
prot. gemeente 

Hulst. De viering viel in “de week van gebed 
voor de eenheid der christenen”, en werd 
opnieuw door ruim 70 mensen bezocht.  
Als leden van het oecumenisch overlegorgaan, 
hebben we in het afgelopen jaar positieve 
reacties ontvangen en willen graag op de 
ingeslagen weg voortgaan. Tevens denken 
we na over het in het najaar opzetten van 
een oecumenisch leerhuis over thema’s als 
spiritualiteit en meditatie.
De vieringen worden telkens gehouden in 
de H. Catharinakerk in Hengstdijk, aanvang 
19.30 uur.

Vooruitblik:
Inmiddels zijn de voorbereidingen in volle 
gang voor het volgend avondgebed op do. 
29 maart, in de week voor Palmzondag. 
Nieuw is de Kruisicoonafbeelding uit Taizé 
(zie foto afbeelding van dit kruis, genomen 
in de kerk van Taizé). Wij willen wederom 
samen de liederen uit Taizé zingen, bidden 
en mediteren bij enkele Bijbelwoorden. In 
deze lijdenstijd zal het gaan over het lijden 

van Christus. 

Het daarop volgend avondgebed wordt 
gehouden op donderdag 21 juni. We zijn 
dan inmiddels aanbeland in de tijd na 
Pinksteren. De periode van het kerkjaar 
bepaalt mede de keuze van onze liederen 
en overige onderdelen van het avondgebed 
en de daarbij gekozen iconen. Het laatste 
Taizé-avondgebed valt traditiegetrouw in de 
Vredesweek van september op donderdag 
20 sept.

De leden van het oecumenisch overlegorgaan 
heten u van harte welkom om ook de 
komende keren aan te sluiten bij ons 
gebed. Er zal een volledige orde van dienst 
beschikbaar zijn en de muzikale/vocale 
begeleiding berust bij het dameskoor uit 
Clinge. 

Voor informatie kunt u altijd terecht bij ds. 
Pieter Overduin (68 15 52) en Past. werker 
dhr. Ralf Grossert (31 32 99). 
Websites van de kerken: www.rk-kerk-ozvl.
nl en www.pgoosthoek.nl 

Op de website www.taize.fr/nl kunt u ook 
informatie over de communauteit van Taizé 
aantreffen, w.o. de Taizébrief 2012 over het 
thema Naar een nieuwe solidariteit. Ten 
slotte wijzen we u op een nieuwe boekuitgave 
onder de titel: vertrouwen groeit in stilte, 
met Bijbelse meditaties, gebeden en liederen, 
samengesteld door de broeders van Taizé, 
uitgave www.adveniat.nl  

Jaarlijks worden door het bisdom de tarieven 
vastgesteld voor de vieringen in onze Kerk. De 
stijging daarvan is in overeenstemming met 
de stijging van de consumentenprijsindex, 
zoals die door het CBS wordt gehanteerd. 
De tarieven voor 2012 zijn als volgt:
Huwelijks-/uitvaartdienst e 545
Jubileumdienst e 274
Dienst in crematorium of op de 
begraafplaats zonder voorafgaande 
kerkelijke dienst e 363
Stipendium/ misintenties e10,50 
(onveranderd)

parochiebijdrage
Al jaren wordt van u een bijdrage gevraagd die 
bestemd is voor uw parochie/ parochiekern, 
de Parochiebijdrage. De bisschoppen van 
Nederland vragen ons beleefd 1% van 
ons netto inkomen te besteden aan de 
Parochiebijdrage. Als minimum geldt daarbij 
voor het jaar 2012 een bedrag van e109,-, 
zijnde 1% van het netto minimum loon.

Zoals u waarschijnlijk wel weet, heeft de 

hoogte van uw Parochiebijdrage invloed op 
het bedrag dat u in voorkomende gevallen 
in rekening wordt gebracht bij kerkelijke 
diensten (bv bij een uitvaart).
Een voorbeeld hoe dit werkt: De kosten 
verbonden aan een uitvaartdienst bedragen 
e545,-. Uw bijdrage over de afgelopen 5 
jaar (deze periode geldt nog voor 2012, maar 
zal in de komende jaren geleidelijk worden 
afgebouwd naar 3 jaar) bedroeg e800,-. 
In dit geval ontvangt u geen rekening van 
de parochie; uw bijdrage is voldoende. Uw 
bijdrage over de afgelopen 5 jaar bedroeg 
e250,-. In dit geval kunt u een rekening 
van e195,- verwachten, zijnde het verschil 
tussen de kosten en uw bijdrage. Overigens 
wordt ervan uitgegaan dat inwonende 
kinderen boven de achttien jaar met een 
eigen inkomen zelf hun parochiebijdrage 
voldoen.

Indien parochianen tot de Kerk toetreden 
door Doop, Eerste Heilige Communie 
of Vormsel en niet, of beneden het 
geldende minimum, deelnemen aan de 

Parochiebijdrage, wordt aan betrokken(e) 
(ouders) gevraagd deel te nemen aan de 
Parochiebijdrage. Indien men hieraan geen 
gehoor geeft, kan er een tarief in rekening 
worden gebracht ter hoogte van het geldende 
minimum ad e109,-. De eventueel betaalde 
Parochiebijdrage beneden het geldende 
minimum dient hierop in mindering te 
worden gebracht.

In dit kader heeft de parochie besloten in 
dit soort gevallen daadwerkelijk het tarief 
in rekening te brengen. In geval men door 
omstandigheden dit gedrag niet kan missen, 
dient men zich tot het bestuur van de 
parochie of parochiekern te wenden, dat dan 
een individuele vergoeding kan vaststellen.
Ten aanzien van de kosten van Huwelijk, 
Doop, Communie en Vormsel in een andere 
parochie dan waar men staat ingeschreven, 
wordt op dezelfde manier gehandeld. 
Indien een en ander onduidelijk is kan uw 
parochiebestuur of parochiekerncommissie 
u zeker nadere uitleg verschaffen.
Stan Bosman

WalK WITH fIRE 
Het jongerenpastoraat in de parochie 
van de H. Maria Sterre der Zee is in 
juni 2011 gestart met het organiseren 
van een activiteit ‘Walk with fire’ voor 
jongeren van 12 tot en met 14 jaar. 
Dit jaar was er een leuke, inhoudelijk 
actieve wandeltocht, die begon in de 
heilige Willibrordusbasiliek van Hulst en 
eindigde in de heilige Gerardus Majella 
kerk van Terhole. Tijdens deze tocht 
werd er aan verhaal, bezinning en spellen 
gedaan. Er waren ook bezoekjes o.a. 
het klooster van de paters Maristen, de 
ijsboerderij, een welkomboerderij en de 
voetbal-kantine van Terhole. Het groepje 
jongeren dat meedeed was niet heel groot, 
maar dit maakte de dag wel heel speciaal 
en intensief. 
Voor 2012 is de walk with fire tocht 
gepland op zaterdag 9 juni. Alle 
vormelingen van dit jaar en van afgelopen 
jaar zijn, samen met hun vrienden en 
vriendinnen, van harte welkom om mee 
te doen. Graag tot 9 juni 2012.

TaRIEVEn pER 1 JanuaRI 2012

TaIZÉ aVonDGEBEDEn  In 2012
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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 H. Sacrament.

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

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

Elke laatste zaterdag van de maand:
Kledinginzameling aan de tuinpoort van de 
pastorie in Hulst van 10.30 uur tot 11.30 uur.

MaaRT
Zondag 25 maart:
Optreden van blaaskwintet Houthandel 
Antwerpen ‘Kicking sawdust’. Een 
performance vol ritme, swing, klassiek, latin 
en beat in de Catharinakerk te Hengstdijk om 
15.00 uur.
Donderdag 29 maart:
Oecumenische Taizéviering in de 
Catharinakerk te Hengstdijk om 19.30 uur.
Donderdag 29 maart:
Eerste Catecheseavond in de veertigdagentijd 
o.l.v. de pastores N. Polet en J. Reurs in ’t 
Heike te Heikant van 20.00 tot 22 uur.

apRIl
Zondag 1 april:
Peuter-en kleuterkerk in de Johannes de 
Doperkerk te St.Jansteen van 11.00 tot 12.00 
uur. Thema Palmpasen. 
Maandag 2 april:
Een uur van stilte en bezinning rond het H. 
Sacrament in de kapel van O.L.Vrouw ter 
Eecken te Kapellebrug om 19.00 uur.
Maandag 2 april:
Bestuursvergadering van onze parochie H. 
Maria Sterre der Zee in de pastorie te Hulst 
om 20.00 uur.
Woensdag 4 april:
De chrismaviering van het bisdom vindt dit 
jaar plaats in de Lambertuskerk te Wouw om 
19.00 uut. In deze viering zal de bisschop de 
heilige oliën wijden, die gebruikt worden voor 
het sacrament van het doopsel, vormsel en de 
ziekenzalving.
Donderdag 5 april:
De regionale Witte Donderdagviering zal dit 
jaar plaats vinden in de Gerulphuskerk te 
Stoppeldijk  om 19.00 uur.
Vrijdag 6 april:
De regionale Goede Vrijdagviering vindt dit 
jaar plaats in de Josephkerk te Nieuw Namen     
om 19.00 uur.

Zaterdag 7 april:
De regionale Paaswakes vinden dit jaar plaats 
in de Basiliek te Hulst; de Martinuskerk te 
Kloosterzande en de Philippus en Jacobuskerk 
te Koewacht. Alle vieringen beginnen om 
21.00 uur.
Zondag 15 april:
Eerste communieviering voor de kinderen van 
de Brug in de Basiliek om 12.15 uur.
Donderdag 19 april:
Bijeenkomst rond stilte, meditatie en aandacht 
o.l.v. pastor Ralf Grossert in het parochiezaaltje 
te Clinge van 19.30 uur tot 21.00 uur.
Vrijdag 20 april:
Een half uur stilte en bezinning rond het 
heilig sacrament in de Basiliek te Hulst om 
19.00 uur.
Zaterdag 21 april:
Geloofsgesprek met de lekenvoorgangers in de 
pastorie aan de Steenstraat in Hulst van 10.00 
tot 12.00 uur.
Zondag 22 april:
Eerste communieviering in de Johannes de 
Doperkerk te St.Jansteen om 10.30 uur.
Zondag 29 april:
Eerste communieviering in de Basiliek om 
10.30 uur.
Zondag 29 april:
Eerste communieviering in de Josephkerk te 
Nieuw Namen om 11.00 uur.

MEI
Elke dinsdagavond in mei (mits goed weer): 
Rozenkransgebed m.m.v. het seniorenkoor bij 
het Mariakapelletje op ‘Het Zand’te Koewacht 
om 19.00 uur. Voor inlichtingen Piet Apers 
tel.: 0114 – 361253
Woensdag 2 mei:
Vormselwerkdag voor alle vormelingen uit 
Kloosterzande, Hengstdijk, Stoppeldijk en 
Boschkapelle.
Zondag 6 mei:
Eerste communieviering in de Gerardus 
Majellakerk te Terhole om 10.30 uur.
Maandag 7 mei:
Een uur van stilte en bezinning rond het H. 
Sacrament in de kapel van O.L.Vrouw ter 
Eecken te Kapellebrug om 19.00 uur.
Donderdag 10 mei:
Bijeenkomst rond stilte, meditatie en aandacht 
o.l.v. pastor Ralf Grossert in het parochiezaaltje 
te Clinge van 19.30 uur tot 21.00 uur.
Zondag 13 mei:
Eerste communieviering in de Maria 
Hemelvaartkerk te Graauw om 9.30 uur.
Zondag 13 mei:
Meditatieve fietstocht langs de Mariakapelletjes 
in onze regio. Start om 14.00 uur  bij de 
Mariakapel op het kerkhof aan de Glacisweg 
in Hulst en een gemeenschappelijke afsluiting 
om 16.30 uur in de kapel van O.L.Vrouw ter 
Eecken in Kapellebrug.
Maandag 14 mei:
Bestuursvergadering van onze parochie H. 
Maria Sterre der Zee in de pastorie te Hulst 
om 20.00 uur.

Maandag 14 mei:
Kledinginzameling in een groot aantal 
parochiekernen
Donderdag 17 mei:
Eerste communieviering in de Martinuskerk te 
Kloosterzande om 10.30 uur.
Vrijdag 18 mei:
Een half uur stilte en bezinning rond het 
heilig sacrament in de Basiliek te Hulst om 
19.00 uur.
Zondag 20 mei:
Eerste communieviering in de Henricuskerk te 
Clinge om 19.00 uur.
Zondag 20 mei:
Eerste communieviering in de in de Philippus 
en Jacobuskerk te Koewacht om 10.30 uur.
Dinsdag 22 mei:
Vormselwerkdag voor alle vormelingen uit 
St.Jansteen, Heikant en Koewacht.
Woensdag 23 mei:
Vormselwerkdag voor alle vormelingen uit 
Clinge, Graauw en Nieuw Namen.

JunI
Vrijdag 1 juni:
Vormselviering in de Martinuskerk te 
Kloosterzande om 19.00 uur.
Zaterdag 2 juni:
Vormselviering in de Basiliek te Hulst om 
19.00 uur.
Zondag 3 juni:
Vormselviering in de Maria Hemelvaartkerk te 
Graauw om 10.30 uur.
Maandag 4 juni:
Een uur van stilte en bezinning rond het H. 
Sacrament  in de kapel van O.L.Vrouw ter 
Eecken te Kapellebrug om 19.00 uur.
Dinsdag 5 juni:
Bestuursvergadering van onze parochie H. 
Maria Sterre der Zee in de pastorie te Hulst 
om 20.00 uur.
Zondag 10 juni:
Eerste communieviering in de Corneliuskerk 
te Lamswaarde om 10.30 uur.
Donderdag 14 juni:
Bijeenkomst rond stilte, meditatie en aandacht 
o.l.v. pastor Ralf Grossert in het parochiezaaltje 
te Clinge van 19.30 uur tot 21.00 uur.
Vrijdag 15 juni:
Een half uur stilte en bezinning rond het 
heilig sacrament in de Basiliek te Hulst om 
19.00 uur.
Donderdag 21 juni:
Oecumenische Taizéviering in de 
Catharinakerk te Hengstdijk om 19.30 uur.
Zaterdag 23 juni:
Geloofsgesprek met de leden van de 
werkgroepen vastenactie in de pastorie aan de 
Steenstraat in Hulst van 10.00 tot 12.00 uur.
Zondag 24 juni:
Peuter-en kleuterkerk in het bos van Clinge 
van 11.00 tot 12.00 uur. Verzamelpunt bij 
Malpertuus.

REGIonalE KERKElIJKE acTIVITEITEn In DE paRocHIEKERnEn Van 
ooST-ZEEuWS-VlaanDEREn (Wijzigingen voorbehouden)



Kerkkoerier - 11

In januari is het project Armoede afgerond. 
Onderstaand een prachtig gedicht van een 
16 jarig meisje.

Mijn Moeder

Mijn moeder is een held:
Zij zorgt voor ons en geeft ons te eten.
In het weekend iets lekkers erbij.
Zo gauw de kinderbijslag er is,
krijgen we nieuwe kleren
en schoenen als die nodig zijn.

Mijn moeder is een held:
Ze is veel onderweg om koopjes te zoeken.
Ze vindt altijd wel weer iets uit.
Laatst nog had ze een cadeaubon van haar 
vrijwilligerswerk gekregen.
Daar had ze iets van gekocht bij Blokker.
Dat bracht ze volgende dag weer terug en 
kreeg er 10 euro contant geld voor.
Daarvan konden we extra boodschappen 
doen bij de Aldi.
Ze nemen er namelijk geen cadeaubonnen 
aan.
Toen hebben wij wel gezegd dat ze iets 
lekkers voor zichzelf moest kopen,
want het was toch haar extraatje geweest.

Mijn moeder is een held:
Ze heeft op mijn roze blouse van vorig jaar 
een paarse bies gestikt
Nu hoor ik er weer helemaal bij:
Ze heeft gevoel voor mode.

Mijn moeder is een held:
Laatst nog heeft ze het geld dat we kregen 
van de gemeente
om ons te laten sporten gebruikt om de 
huur te betalen,
want de woningbouw deed moeilijk.
Toen heeft ze het betalen van de energie 
twee weken opgeschoven om de sport te 
betalen.
Met het geld uit Groningen voor onze 
schoolkosten heeft ze toen 
de Essent betaald, toen daar een dreigbrief 
van kwam.
En de school heeft ze gevraagd te wachten 
tot de kinderbijslag binnen is.
En nu is alles weer rond. Knap hè??

Mijn moeder is een held:
Ze heeft een prachtige smoes verzonnen
waardoor ik niet mee hoefde op schoolreis.
Nu hoeven we gelukkig niet meer na te 
denken
over de aanschaf van een paspoort
toilettas met spullen, zakgeld pyjama
ondergoed dat door iedereen gezien kan 
worden
een fotocamera, de verzekering,
vervanging zoeken voor mijn krantenwijk
en het geld van twee keer oppassen missen.

Mijn moeder is een held
Maar ik kan niet over haar opscheppen,
omdat ze niet wil dat iemand weet dat we 
zo weinig geld hebben.

Afgelopen najaar kwamen weer twee 
rouwgroepen samen gedurende elk 8 
bijeenkomsten. Op 17 januari waren 79 
mensen aanwezig op de lezing door Luuc 
Smit over plots overlijden. 

Verslag van de lezing ‘als plots voor jou de 
tijd stilstaat’  door luuc Smit
Een plots overlijden is een schokkende 
ervaring. Het zijn ook twee aparte dingen: 
de schok en het verlies. Je moet eerst de 
schok verwerken, voordat je bij je pijn, je 
emotie kunt komen. Het wegvallen van 
iemand van wie je houdt is bijna altijd 
plotseling, ook als je het ziet aankomen. Het 
is zoals je het ervaart. Hoe doe je dat, de 
schok verwerken? Het is het besef krijgen dat 
het verlies permanent is, maar dat het leven 
toch doorgaat! Maar het voelt als een nieuw 
huis bouwen op gebroken glas! Het enige dat 
helpt is dat iemand met je meeloopt. Iemand 
die dichtbij je staat en echt naar je luistert, 
van wie je warmte en aandacht krijgt. Dit is 
moeilijk voor professionele hulpverleners, 
omdat je zelf ook wordt geraakt en zij moeten 
afstand bewaren. Als we terug gaan naar voor 
de schok, dan merken we dat we denken 
dat het leven maakbaar, voorspelbaar en 
eerlijk is, dat we het kunnen beheersen. Dit 
maakt dat we denken dat we onkwetsbaar 
zijn. In onze maatschappij wordt de dood 
ver weg gehouden, we weten niet meer hoe 
we moeten rouwen. Bij een plots overlijden 
storten we in en door de schok dringt het 
niet door: er gebeurt niets en we snappen 
het niet. Pas bij het voelen van warmte kom 
je bij je gevoel en besef je wat er is gebeurd.
In onze maatschappij schrijft het protocol 
voor dat bij een crisis iedereen moet 
worden opgevangen in bv. een school of een 
sporthal. Er is daar van alles geregeld, maar 
als de mensen weer thuis zijn, ontbreekt 
elke hulpverlening. Hulpverleners en 
verantwoordelijken zijn zich hiervan bewust 
maar moeten zich aan de regels houden.

Mogelijke reacties bij een plots overlijden:
- We worden heel weerbaar, doordat een 
stof in de hersenen ervoor zorgt dat we 
emoties uitschakelen, helder kunnen denken 
en goed handelen en er gaat kracht naar de 
spieren; lichamelijk zijn we tot veel meer 
in staat. Later komt de kwetsbaarheid en 
de weerbaarheid is weg. Dit zijn normale 
reacties op een abnormale gebeurtenis. 
Het is dan belangrijk om de overledene 
(gedeeltelijk) te kunnen zien.
- We kunnen heel schrikachtig worden, nare 
dromen en eet- en slaapproblemen krijgen 
en nachtmerries blijven bij je. Wat helpt 
is echt wakker worden en een levende ziel 
horen. Als het blijft malen in je hoofd, moet 
je de automatische piloot onderbreken.
- Soms willen we heel veel praten met veel 
mensen. Dit geeft echter frustratie omdat 
mensen afstand willen houden om zelf niet 

geraakt te worden. Op tv kunnen mensen dit 
wel horen en zien, omdat zij het zelf kunnen 
uitzetten, maar in een gesprek kan dat niet. 
Je verhaal vertellen helpt alleen als iemand 
écht naar je luistert.
- Beelden, geluiden en geuren zijn 
triggerpoints waardoor de herinnering 
terugkomt.
- Je kunt concentratieproblemen hebben, je 
onveilig voelen of boos worden.
Dan hebben we mensen nodig die niet 
weglopen maar blijven evt. zonder woorden. 
Schrijf mensen bij een verlies liever zelf een 
kaartje (de ander komt in herinnering) en 
laat hen weten bv. in de decembermaand dat 
je aan hen denkt.

Na een verkeersongeval kan een lang slepend 
proces volgen, dat al je energie en emotie 
opeist. De straf is bijna nooit in verhouding 
met het verlies. Contact tussen nabestaande 
en veroorzaker kan helend werken, mits 
dit contact oprecht is. Vaak blijkt dan ook 
dat de veroorzaker geen dader is, omdat 
hij/zij niet met opzet heeft gehandeld. 
Bij een bedrijfsongeval is het vaak nog 
moeilijker omdat door het gevecht tussen 
de verzekeringsmaatschappijen men vaak 
lange tijd geen salaris ontvangt. In geval van 
vermissing duurt het proces nog langer. Een 
goede documentaire daarover: “Twee levens” 
gaat over en vermiste jongen die nooit wordt 
gevonden.

De rol van de Kerk: de Kerk lijkt jongeren 
niet meer aan te spreken maar zij zijn 
wel op zoek naar zingeving, die zij in de 
maatschappij niet vinden. Hier ligt voor de 
kerk een uitdaging. Juist in die luisterende rol 
kan de kerk veel betekenen, zij moet alleen 
de vlam aanwakkeren. het enige antwoord 
dat je als rouwende hebt is JA zeggen in 
vertrouwdheid met de ander, die we hierbij 
nodig hebben. Delen helpt en geeft lucht!

Veerkracht is van belang bij de manier om 
met verlies om te gaan. Als mensen ouder 
worden, vermindert vaak ook de veerkracht. 
Wat kan onze veerkracht versterken ?
- Balans houden tussen werk en vrije tijd 
(ligt niet alleen in aantal uren).
- Tijd maken voor familie en vrienden.
- Voldoende slaap: dit is heel persoonlijk, 
luister dus goed naar jezelf.
- Gezonde voeding met aandacht ervoor,  
voeding bepaalt mede hoe je je voelt.
- Meditatie / religie: bewust nadenken over 
wat mij te doen staat in dit leven en waar ik 
blijf als ik dood ga …
- Doe ook niet-nuttige dingen.
- Leer van dingen die fout gaan.
- En vooral: geniet van dingen die goed gaan!

(verslag door het rouwzorgteam)

aRMoEDE TERuGBlIKKEn MET RouWZoRG REGIo 0114
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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

Administraties en Belastingzaken

Verzekeringen

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

Telefoon: 0114-682420
SB29419

Monuta Terneuzen
We zijn 24 uur per 
dag  bereikbaar op 
0115 - 61 28 81. 
Ook als u niet bij 
ons verzekerd bent. 
U kunt ons ook 
bezoeken op de 
Bellamystraat 28-C
 te Terneuzen of op
www.monuta.nl 

Afscheid nemen 
en samen komen 
zo vaak u wilt 
Met de 24-uurs 
kamers van 
Monuta Terneuzen 
kunt u op elk 
gewenst moment 
bij uw dierbare 
zijn. 
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Monuta Terneuzen
We zijn 24 uur per 
dag  bereikbaar op 
0115 - 61 28 81. 
Ook als u niet bij 
ons verzekerd bent. 
U kunt ons ook 
bezoeken op de 
Bellamystraat 28-C
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Afscheid nemen 
en samen komen 
zo vaak u wilt 
Met de 24-uurs 
kamers van 
Monuta Terneuzen 
kunt u op elk 
gewenst moment 
bij uw dierbare 
zijn. 

SB32973

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

SB32946

SB32991
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Zojuist heb ik N° 1 van de kerkkoerier 
(december 2011) ontvangen. Het is vandaag 
11 februari 2012. Ik heb nog juist de 
tijd om iets van me te laten horen voor 
de volgende kerkkoerier voor Pasen, want 
de sluitingsdatum is 15 februari voor het 
inleveren van onze kopij. Dat is geen 
probleem, want ik kan de e-mail vandaag 
nog sturen in Hulst. Geweldig wat een 
vooruitgang. Vijftig jaar geleden  hadden we 
geen televisie, geen radio, geen telefoon, en 
toen mijn confrater overleed in 1999 was 
communiceren een heel probleem en heb 
ik heel wat afgereden met de auto om de 
bisschop te waarschuwen en alles te regelen 
voor de begrafenis, die dezelfde dag nog zou 
moeten gebeuren vanwege de warmte. Nu 

tien jaar later kunnen we met elke catechist 
of met onverschillig welke ambtenaar en veel 
andere mensen, contact opnemen waar wij 
of zij ook zijn, vanwege de zaktelefoon.

Voor ik op vakantie kom in juni, juli, 
augustus proberen we nog een tiental kleine 
huisjes (Celibatoria) te bouwen voor de 
meisjes, die geen slaapadres hebben in 
de nabijheid van het college. Ook als ze 
die hebben, is het niet altijd ideaal, want 
moeten ze meehelpen in het huishouden als 
tegenprestatie en kunnen dan niet studeren. 
Het is ook niet gemakkelijk soms met de 
huisbewoners, want het zijn meisjes in 
de huwbare leeftijd. Er is nu nog veel 
werk voor de “vastenpredicaties” in de 

verschillende dorpen en voorbereidingen van 
de doopleerlingen, die met Pasen gedoopt 
zullen worden. We hebben 14 buitenstaties, 
waar we regelmatig komen.
Op 1 juli hoop ik in Hulst een Mis uit 
dankbaarheid te kunnen celebreren. Zalig 
Pasen. Willy BURM, Parochie Aribinda, 
B.P. 139, DORI, Burkina Faso

Noten van de redactie: De KerkKoerier voor 
Willy Burm, onze reporter in Afrika, is op 3 
december 2011 in Hulst op de bus gegaan. 
Pater Burm is binnenkort 50 jaar priester! 
Dit zal zondag 1 juli gevierd worden. Op die 
dag zal Pater Burm, samen met zijn broer, 
voorgaan in de viering in Hulst om 10.30 
uur.

O, Sterre der Zee

O reinste der scheps’len, o moeder en maagd,
Gij, die in uw armen het Jezuskind draagt, 
Maria aanhoor onze vurige beê, 
geleid ons door ‘t leven, o Sterre der Zee; 
O, Sterre der Zee, o Sterre der Zee, 
geleid ons door ‘t leven, o Sterre der Zee. 

Bedreigen ons noodweer of storm op ons 
baan, 
is ‘t scheepj’ onzer ziel in gevaar te vergaan. 
Bedaar dan, Maria, de storm op uw beê, 
stort hoop ons in ‘t harte, o Sterre der Zee. 
O Sterre der Zee, o Sterre der Zee, 
stort hoop ons in ‘t harte, o Sterre der Zee. 

Maria, als gij onze schreden geleidt, 
schenkt gij ons uw licht en uw bijstand 
altijd; 
dan landen wij veilig ter hemelse reê, 
en danken u eeuwig, o Sterre der Zee. 

O Sterre der Zee, o Sterre der Zee, 
en danken u eeuwig, o Sterre der Zee. 

Maria, bescherm dees parochie voortaan.
Wil als een moeder naast ons blijven staan,
stuur ons door het leven en ga met ons mee,
Gij liefste der mensen, Gij Sterre der Zee. 
O Sterre der Zee, o Sterre der Zee, 
Gij liefste der mensen, Gij Sterre der Zee. 
                   
Muziek
Gelezen in wikipedia: De tekst is geschreven 
op de melodie van een bestaande Engelse 
hymne, van de componist Henri Frederick 
Hemy,getiteld Sweet star of the sea. Dit lied 
werd in 1864 voor het eerst gepubliceerd in 
de bundel Crown of Jesus. De Engelse tekst is 
van de theoloog Frederick William Faber. Later 
onderzoek heeft aangetoond dat de Nederlandse 
tekst van de hand van de Limburgse schrijfster 
Marie Koenen is.

BERIcHT uIT afRIKa Van paTER WIlly BuRM

ScHEMa GoEDE WEEK

 Witte Donderdag Goede Vrijdag paaszaterdag 1e paasdag 2e paasdag
 5-apr 6-apr 6-apr 7-apr 8-apr 9-apr
 19.00 uur regio 15.00 uur 19.00 uur regio Paaswake 21.00 uur 1e Paasdag 2e Paasdag

STERRE DER  ZEE
Dit lied is gezongen in de plechtige Eucharistieviering te Koewacht, waarin al onze 13 parochies 
samengevoegd zijn en verder gaan onder één naam: H. Maria, Sterre der Zee. Het laatste couplet 
is toegevoegd bij deze bijzondere toewijding. 

KERKKoERIERTJE
-Begin dit jaar, op zaterdag 28 januari werd 
tijdens een plechtige eucharistieviering in 
de H. Antoniuskathedraal te Breda mgr. 
Liesen tot bisschop van Breda gewijd. 
Mgr. Jan Liesen (51) volgt mgr. Van den 
Hende (48) op en is de elfde bisschop van 
bisdom Breda. De wapenspreuk van onze 
nieuwe bisschop is: ‘Deus providebit’ 
God zal er in voorzien. (Gen. 22,8)

- Het leven is een feest, maar je moet zelf 
de slingers ophangen.

- Een Nederlander leest bij het meer van 
Galilea een bord met “overtocht per 
boot kost 30 Euro” en reageert met: 
“veel te duur, geen wonder dat Jezus 
hier te voet is gegaan”.

- Samen één parochie zien te worden is 
fietsen in mul zand.

- Niet ik, maar mijn moeder bidt altijd 
voor het slapen: Goddank die ligt erin!

Clinge  kruisweg    10.30 uur N. Polet  
Hengstdijk  kruisweg    9.00 uur R.Grosset  
Hulst  kruisweg   J. Reurs + K. vd Wiele 10.30 uur C. v.d. Walle 10.30 uur J. Reurs
St. Jansteen  kruisweg  19.00 uur gezinsviering R. Grosset 11.00 uur J. Reurs  
Stoppeldijk Witte donderdag  geen     10.30 uur J. Hv.d. Heijden  
Heikant  geen     9.00 uur K. vd Wiele  
Lamswaarde  kruisweg     9.00 uur J. Reurs  
Terhole  kruisweg    9.00 uur C. v.d. Walle  
Graauw  geen    9.30 uur W. Poppe  
Boschkapelle  kruisweg    10.30 uur W. Brand  
Kloosterzande  kruisweg  W. Brand + Ch. vd Walle 10.30 uur R.Grosset
Koewacht  kruisweg  W. Poppe + N. Polet 10.30 uur K. vd Wiele  
Nieuw Namen  geen goede vrijdag   11.00 uur W. Poppe
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Voor de jeugd

MoGEn WE EEn EInDJE MEERIJDEn? 

In deze tijd van het jaar

nu de dagen fors gaan lengen

wens ik je al het goede

dat Pasen je kan brengen. 

Moge de schoonheid dit seizoen

de winter vlug verdringen

en dat de vreugde van Pasen

je ‘t hele jaar door mag omringen. 

Uit Lieve’s Gedichtenhuisje.

HoE KoM JE aan 
HET lIcHT?

PAASLIED
Soms zit je in het donker,
in het duister van de nacht.
Er glijdt een schaduw over je gezicht,
Je voelt je zo verdrietig.
Wat heeft je hier gebracht?
Hoe kom je ooit nog aan het licht?

Refrein:
Wie laat de zon weer schijnen?
Wie zet de nacht opzij?
Wie trekt je uit de nacht vandaan?
Jij? Jij?

Soms zie je het niet zitten
of je kunt het niet meer aan.
Dan vlucht je weg. 
Dan gaat het wel voorbij.
Maar vragen blijven komen.
“Wat heb ik nu gedaan?
Heeft iemand nog een plek voor mij? “

Refrein:

Soms trekt de lucht tóch open
en het zonlicht breekt tóch door.
Dan sta je op. Een nieuwe dag begint.
Je voelt weer echte warmte.
Je ziet een kansrijk spoor.
Je gààt en zoekt en dwaalt en vindt!

Refrein:

DonKERE WolK, 
HElDER lIcHT

God en lieve medemens, 
help ons om niet alleen 
de donkere wolk te zien,
maar ook de gouden randjes.
Om niet alleen de tegenwind
te voelen op onze levensweg,
maar ook de warmte en de zon.
Om niet alleen te letten
op de nare dingen van het leven,
maar ook de leuke momenten,
waarop we kunnen lachen 
en gelukkig zijn. 

Bedankt God, 
dat er te genieten valt.
Geef dat we elkaar 
helpen
om de goede dingen 
te zien 
en te waarderen. Amen.

Je gààt en zoekt en dwaalt en vindt!

pEuTER- En KlEuTERKERK
Peuters en kleuters uit onze regio zijn van harte 
welkom op zondag 1 april in de kerk te Sint 
Jansteen. Aanvang viering: 11:00 uur. Het 
thema is Palmpasen.

Tot dan!

Werkgroep peuter- en kleuterkerk

EITJES KlEuREn
Hè zei de boer, wat zie ik nou?
Kipje, dat ei is blauw.
‘Dat”, zei de kip, “is een ei met verf,
Dat hier nu ligt op het erf ”.
“Hé,”riep de boer, “wat ligt er nog bij?
Een gouden ei, dat maakt me blij”.
“Nee” zei de kip, “dat hebt u mis,
Het is geverfd, omdat het Pasen is”. 

Uit Lieve’s Gedichtenhuisje. 
“Een gouden ei, dat maakt me blij”.

Lieve kinderen, 
Jezus is met zijn vrienden op weg naar 
Jerusalem. Daar staan veel mensen op Hem 
te wachten. Ze zijn door het dolle heen. 
Jezus komt. Iedereen plukt palmtakken om 
te zwaaien. “Lang zal hij leven.” Kleine Sam 
staat er beteuterd bij. Hij is zes jaar. Hij staat 
achter de benen van de grote mensen en kan 
niet zien wat er gebeurt. Voor de deur van de 
paardenkoper wachten twee knollen. Zou hij 
daar op klimmen? Hij durft het wel! Zou dat 
indruk maken op Jezus. Om de villa van de 
burgemeester staat een hoge muur. Zou hij 
daar op klimmen? Dat kan hij best.
Bij de poort van het tempelplein zit een 
bedeljongen. Sem. Hij heeft zieke benen 
en kan niet lopen. Sam rent naar Sem, 
gaat naast hem zitten en slaat zijn arm 
om diens schouder. Daar komt Jezus. 
“Hosanna,” roept iedereen. Jezus rijdt langs 
de paardenkoper, maar hij kijkt niet naar 
de paarden. Hij houdt van zijn ezel. Ook 
de villa van de burgemeester krijgt geen 
aandacht. Maar jawel, bij de tempelpoort 

stapt Hij van zijn ezel en loopt naar Sem.
‘Waar kan ik je een plezier mee doen?” vraagt 
Jezus aan Sem. Sam flapt eruit: “Mogen we 
een eindje meerijden op de ezel?” Jezus kijkt 
snel naar de ezel. Die zegt: “I-a.” en even 
later rijden Sem en Sam en Jezus tussen de 
juichende mensen naar de tempel van God.

Harrie Brouwers.
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VacaTuRE poST-
BEHEERDER 

KERKKoERIER

De redactie is op zoek naar 

iemand die de postbus van 

de Kerkkoerier wil beheren.

Wij zoeken hiervoor iemand 

die handig is met de pc en 

graag ordent. Het is een 

taak die vanuit huis is uit te 

voeren en naar eigen tijd is 

in te delen. 

Heb je interesse? Neem dan 

contact op met de redactie 

via e-mail: Kerkkoerier @

rek-kerk-ozvl.nl, of bel 

met Veronique Verdurmen 

(0114-319331).

BIJ DE 
VooRKanT

De bezem op de 
voorkant symboliseert 
de vastentijd. De tijd 
van bezinning, “grote 
schoonmaak” bij ons zelf, 
zodat we weer fris en met 
een schone lei naar Pasen 
gaan . Het feest van het 
verrijzen van Christus, 
het nieuwe licht en de 
helderheid van het nieuw 
gewijde water.  

MOLENSTRAAT 6 - WESTDORPE
TEL. +31 115 460597 WWW.MODESMULDERS.NL

NU MET 10% KORTING
 Geldig t/m 21 mei

 Tegen inlevering van deze bon

Mode Smulders 
brengt de mooiste 

zomercollecties met 
kleuren en patronen 
die ook elke tuinlief-
hebber aanspreken.

GENIETEN VAN DE MOOISTE 
KLEUREN EN ONTWERPEN?

MOLENSTRAAT 6 - WESTDORPE
TEL. +31 115 460597 WWW.MODESMULDERS.NL

NU MET 10% KORTING
 Geldig t/m 21 mei

 Tegen inlevering van deze bon

Mode Smulders 
brengt de mooiste 

zomercollecties met 
kleuren en patronen 
die ook elke tuinlief-
hebber aanspreken.

GENIETEN VAN DE MOOISTE 
KLEUREN EN ONTWERPEN?

VOLLEDIG PROGRAMMA OP WWW.SCHELDEJAZZ.NL

28 mei 2010 om 20.00 in het Scheldetheater in Terneuzen is de feeste-
lijke opening van het 38e Scheldejazzfestival.
En  daarna barst het los…..Boo’sJazoo’s trapt af met hun nieuwe 
programma “Out of the Blue” en dat zullen we weten, zij zullen bewijzen 
waarin een klein land groot kan zijn !

Daarna volgt een prachtig concert van “Vlaand’rens Besten”:
JOHAN VERMINNEN & RONY VERBIEST

Met trots presenteert Scheldejazz dit exclusieve optreden in het 
Scheldetheater. De grote accordeonist,saxofonist , begenadigt jazzmuzi-
kant Rony Verbiest heeft speciaal voor deze avond niemand minder dan 
Johan Verminnen uitgenodigd.

Johan heeft in zijn lange carriere alle prijzen en onderscheidingen die de 
Belgische muziekwereld kent mogen ontvangen,hij is een groot 
tekstdichter en een prachtige muzikant. Dit wordt een memorabele 
avond die wij u van harte aanbevelen ! 
 

Hij is al veertig jaar actief in de ere-divisie van de jazz en veroverde zich 
daar een welverdiende plaats naast grootheden als Charlie Mingus, Chet 
Baker, Dexter Gordon en Benny Goodman. Maar sinds hij de whisky heeft 
ingeruild voor spa rood en zich als een puber zo fanatiek weer op zijn 
gitaar heeft geworpen, bereikt Philip Catherine nog grotere hoogten dan 
tot nu toe voor mogelijk werd gehouden.

Philip Catherine trio in Bimhuis - overtuigend, fris en swingend."
"Opvallend was de frisheid en de gretigheid waarmee het trio speelde. 
Het klonk alsof ze de jazz pas een dag te voren hadden uitgevonden." 

"De rest van het optreden werd deze lijn vastgehouden; gitaarsolo's die 
echt op je afkwamen, een verhaal vertelden en recht uit het hart 
schenen te komen; stevig werk van bas en drums en een mooie 
repertoire keuze van eigen composities en standards."

"Een prachtig optreden van één van de grote jazzgitaristen."
(René de Hilster, CultuurPodium - 6/1/07)

RONY VERBIEST & JOHAN VERMINNEN PHILIP CATHERINE
Terneuzen, 28 t/m 30 mei 

‘10

DJANGO TRIBUTEDJANGO TRIBUTE
PHILIP CATHERINE • LILIANE BOUTTÉ
JULES DEELDER • BERT V.D. BRINK • RUBEN HOEKE • NAGUIN
BOO’SJAZOO’S • GEORGE • LE GRAND BATEAU • e.a. • STREETPARADE & KROEGENTOCHT

BASILY FAMILY • JAN AKKERMAN •  JOEP PEETERS
RONY VERBIEST & JOHAN VERMINNEN

Recto - Panel 1 - 97x210 Recto - Panel 2 - 100x210 Recto - Panel 3 - 100x210

kadobon
PAARD RuiteR StALBeNODiGHeDeN HOND AceSSOiReS & GiFtS

Jeto horse

jetohorse_kadobon.indd   7 11-10-2010   18:00:42

SALE
30% - 50%

KORTING
START 15 JUNI 2011

doet meer!

Huis-aan-huis bladen  •  Drukwerk  •  Periodieken  •  Digitaal Printen

Industrieweg 30A, Terneuzen • Postbus 385, 4530 AJ Terneuzen • Tel. 0115-649800 • Fax 0115-649801 
e-mail: redactie@streekbeeld.nl

Hét adres voor digitaal printen 
en kopieren

Voor bedrijven, scholen,
 instellingen en verenigingen

Drukwerk
Van het kleinste naamkaartje tot de 

meest luxe folder of brochure

Periodieken
Personeelsbladen, verenigingsnieuws 

enzovoort

Folderverspreiding
In uw eigen dorp of stad en ook in 

de rest van Nederland en België

Digitaal printen
Print- en kopieerservice voor 

bedrijven, scholen, instellingen en 
verenigingen

• Prachtige afdrukken 
• Printen, vouwen, nieten, 

perforeren en eventueel 
personaliseren in één bewerking 

• Snel en voordelig

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Onlangs is ons printerbestand uitgebreid met 
een nieuwe Océ Colorwave 600 voor formaten 

van A2 tot A0 en groter.
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cluSTER MIDDEn Hulst

MISDIEnaaRSnIEuWS 
uIT HulST

Aan het begin van het 
nieuwe jaar willen wij van 
de misdienaarswerkgroep 
iedereen alle goeds wensen 
voor 2012. In het afgelopen 
jaar hebben wij niet stil 
gezeten. Regionaal is er weer een fietstocht 
gehouden en voor komende zomer staat er 
weer een leuke activiteit gepland. Corrie 
van den Manacker is sinds september 2e 
begeleidster geworden van de misdienaars en 
acolieten. We zijn omstreeks die periode ook 
begonnen om de jongere misdienaars “bij te 
scholen”. Er zijn nu 2 bijeenkomsten geweest 
en door de enthousiaste uitleg van Ralf 
hebben de jongens en meisjes hier zeker veel 
van opgestoken. De volgende bijeenkomst 
willen we in de vastentijd houden.

Ook hadden we het laatste halfjaar weer 
enkele jubilarissen: Beau, Ivo en Vicky 
kregen een oorkonde omdat ze 2½ jaar 
misdienaar zijn, Sam en Jan kregen deze 
omdat ze 10 jaar misdienaar/acoliet zijn.
Allemaal van harte gefeliciteerd en bedankt 
voor jullie inzet telkens weer. En ook de 
anderen natuurlijk weer heel erg bedankt. 
We hebben een mooie groep misdienaars en 
acolieten, laten we het zo houden!

Namens de werkgroep misdienaars/acolieten,
Harriëtte Clyncke

Van parochie H. Willibrordus naar 
parochiekern H. Willibrordus 
Een nieuwe organisatiestructuur. Met 
ingang van 01-01-2012 vormen de 
13 parochiekernen in Oost Zeeuws-
Vlaanderen samen de parochie “H. Maria 
Sterre der Zee”. Een nieuwe bestuursvorm 
– niet het parochiebestuur maar de 
parochiekerncommissie - bestuurt nu de 
parochiekern Hulst. Niet nieuw is de taak 
waar wij samen voor staan: zorgdragen 
voor een vitale geloofsgemeenschap ter 
plekke. Samen kerkzijn in oude en nieuwe 
structuren, is: in het spoor van Jezus van 
Nazareth samen op weg gaan, mens willen 
zijn voor mensen…Gods volk onderweg! 

omzien en vooruit kijken…
Dankzij de inzet van heel veel vrijwillig(st)
ers mogen we met dankbaarheid omzien 
in verwondering en vooruit kijken in 
vertrouwen. De ervaring leert dat de tijd 
van volle volkskerken voorbij is en het 
aantal beroepskrachten - priesters, diakens 
en pastoraal werk(st)ers – afneemt, maar 
de keerzijde hiervan is wel dat de kerk 
nu breder dan ooit gedragen wordt door 
pastores en vrijwillig(st)ers samen. In 
samenwerking wordt nu door velen, ieder 
naar bevoegdheid en vermogen, bijgedragen 
aan het samen kerkzijn. Een samenwerking 
die de vitaliteit en saamhorigheid van de 
plaatselijke geloofsgemeenschap ten goede 
komt. Mede dankzij de inzet van een grote 
groep vrijwillig(st)ers die de kern Hulst 
rijk is, kan het samen kerkzijn voortgang 
vinden. Vrijwilligers zijn van grote waarde 
en bieden een onmisbare meerwaarde 
aan het samen kerkzijn! De werkgroep 
vrijwilligersbeleid stelt zich dan ook ten doel 
voorwaardenscheppend zorg te dragen voor 
de vrijwilligers o.a. door vorm te geven aan 

het beleid voor vrijwilligers. In de voorgaande 
jaren is hard gewerkt aan de totstandkoming 
en presentatie van het beleidsplan en 
waarderingsbeleid voor vrijwilligers, dat met 
ingang 01-01- 2012 is ingevoerd.
Voor een goede werking van het 
vrijwilligersbeleid is het noodzakelijk om ook 
‘de papierwinkel’ goed op orde te hebben. 
Gewerkt is en wordt, aan:
- Registratie van vrijwilligers: 
Registratie van vrijwilligers is o.a. 
belangrijk voor een juist beeld van het 
vrijwilligersbestand en de daarmee 
verbandhoudende werkzaamheden. 
- Realisering beleids- en waarderingsplan 
voor vrijwilligers:
In december 2011 zijn de coordinatoren/
contactpersonen van de diverse 
werkgroepen uitgenodigd voor bespreking 
van de uitvoering van het beleids- en 
waarderingsplan. Uitgereikt is een naam- en 
adressenlijst van de werkgroep/en met het 
verzoek deze te controleren en eventuele 
correcties te melden aan ondergetekende. 
Met deze werkgroeplijst in de hand is 

Afgelopen 25 november was het zover: we 
hadden weer onze jaarlijkse reünie. Nee, niet 
die van de televisie, maar gewoon in onze 
eigen parochie en wel een heerlijk etentje 
bij Mulan.
Wij, dat zijn Anja Stals, Jeanine Niesten, 
Rita der Weduwe, Chantal Wille, Anouk 
van Drie en Harriëtte Clyncke. We hebben 
elkaar jaren geleden leren kennen toen wij 
allemaal meedraaiden met de werkgroep 
gezinsvieringen. Toen zaten drie van ons nog 
in de kleine kinderen, twee hadden al iets 
oudere kinderen en Anouk kreeg acht jaar 
geleden een zoon, Tim.

We hebben, ook samen met anderen 
natuurlijk, al heel wat vieringen in elkaar 
gestoken en met verschillende voorgangers 
gediscussieerd over wat wel of niet kon 
in een viering. Maar altijd kwamen we er 
goed uit en hebben we er veel plezier (en 
voldoening) aan beleefd.

Inmiddels zijn we allemaal, behalve Rita, 
gestopt met de werkgroep. De een omdat ze 
andere dingen is gaan doen in de parochie, 
de ander vanwege te drukke werkzaamheden 
en Anouk is inmiddels verhuisd naar “de 
overkant”.

En toch hebben 
we samen iets 
opgebouwd wat 
al jaren duurt: 
vriendschap! We 
lachen en praten wat 
af op onze jaarlijkse 
reünie. Het lijkt 
altijd weer of we 
gewoon doorgaan 
waar we het jaar 
daarvoor gestopt 
zijn en we zijn dan 
ook van plan om 
dit nog jaren vol te 
houden.

Harriëtte Clyncke

EEn nIEuW JaaR, EEn nIEuWE lEnTE…

DE REünIE

VRIJWILLIG(ST)ERS MAKEN DE 
WERELD MOOIER, DOET U MEE?! 
De roep om vrijwillig(st)ers is groot. Heel 
veel vrijwillig(st)ers doen al heel veel, 
maar het zou zo fijn zijn als nog meer 
mensen zich geroepen zouden voelen om 
ook hun steentje bij te dragen. 
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de contactpersoon/coordinator van een 
werkgroep gevraagd zorg te dragen voor 
attentheid m.b.t. bijzondere gebeurtenissen 
in het leven van de leden van de eigen 
werkgroep. Voor dit doel is een mapje unieke 
(foto)kaarten ter beschikking gesteld.
- Inventarisatie samenstelling en 
taakomschrijving:
In het belang van voortgang van de 
werkzaamheden bij tijdige of volledige 
uitval van vrijwilliger/s, is contactpersonen/
coördinatoren van werkgroepen gevraagd 
om de samenstelling en de werkzaamheden 
van de werkgroep/leden op schrift te stellen. 
Deze informatie is ook van belang bij het 
werven van nieuwe vrijwilligers o.a. voor 
een juiste beeldvorming van de taak, vereiste 
tijdsinvestering etc.. 
Misschien is het voor u even wennen aan 
“de papierwinkel” maar het voorkomt 
onduidelijkheid en zal het vrijwilligerswerk 
zeker ten goede komen. Vriendelijk verzoek 
aan ieder om wijzigingen en/of vacatures 
door te geven aan ondergetekende. Voor 
eventuele vragen, op- of aanmerkingen 
kunt u contact opnemen met de werkgroep 
vrijwilligersbeleid. 
Beleids- en waarderingsplan, alsook 
registratieformulieren en formulieren 
voor inventarisatie van “samenstelling en 
taakomschrijving werkgroep” en mapjes 
(foto)kaarten zijn voor belanghebbenden 
verkrijgbaar op het secretariaat (ma.di.wo. 
en donderdag v.m. tussen 09.30uur en 11.30 
uur, Steenstraat 22, Hulst.) 

Noteert u de (evaluatie) vergadering 
voor contactpersonen/coördinatoren 
van werkgroepen alvast in uw agenda: 
19 november 2012, aanvang 19.30 uur, 
Steenstraat 22 te Hulst. 
Werkgroep Vrijwilligersbeleid Parochie Kern 
Hulst
Nelly Janssen – de Kooning (tel.0114-
720350) janssen.kooning@zeelandnet.nl

BEHEER En BEHouD 
Van DE BaSIlIEK

De basiliek is ons aller trots, een Godshuis 

dat nu en in de toekomst onze zorg 

verdient. Het “oude parochiebestuur” 

heeft om deze zorg te waarborgen nog 

besloten tot het oprichten van een 

stichting. Deze Stichting stelt zich ten 

doel zorg te dragen voor het vinden 

van fondsen en het verzorgen van het 

beheer en onderhoud van het gebouw. 

Deze Bisschoppelijke Stichting zal verder 

ingevuld worden in de eerste helft van 

2012. 

Welkom nieuwe voorzitter, 
mevrouw c. van Tiggelen
Na lang en ver 
zoeken nu verrassend 
dichtbij een nieuwe 
voorzitter gevonden. 
Mevrouw Cecile van 
Tiggelen, jarenlang 
lid van het voormalige 
p a r o c h i e b e s t u u r , 
is door de leden 
van het bestuur van de parochiekern van 
H. Willibrordus te Hulst, verkozen tot 
voorzitter. Cecile is met deze benoeming 
bestuurlijk de eerste vrouw aan het roer van 
de geloofsgemeenschap van Hulst.
Wij wensen Cecile veel wijsheid en van harte 
succes in deze functie.

afscheid van mevrouw cis Dieks:
Woorden schieten bij voorbaat tekort 
bij het afscheid van mevrouw Cis Dieks. 
Gezondheidsklachten noopten mevrouw 
Dieks tot het nemen van afscheid. Eigenlijk 
wilde ze, bescheiden als ze is, liever geen 
afscheid nemen en ieder die mevrouw Dieks 
kent, weet dat ze eigenlijk ook niet gemist 
kan worden, maar helaas…
Mevrouw Dieks was ca. 40 jaar een alom 
gekende en zeer gewaardeerde vrijwilligster 
in onze geloofsgemeenschap. Mevrouw 
Dieks had oog en oor voor de mensen om 
haar heen en een warme belangstelling voor 
ieders wel en wee. Iedereen kende mevrouw 
Dieks en mevrouw Dieks kende de mensen.
Jarenlang heeft ze haar steentje bijgedragen 
aan de werkgroep rouwzorg. Mevrouw 
Dieks was ook actief betrokken bij de groep 
verwelkoming van nieuwkomers in de 
parochie Hulst. Een groep die thans helaas 
slapend is maar gedroomd wordt van nieuw 
elan om nieuwe inwoners van Hulst te 
verwelkomen.
Maar naast het bereiden van een hartelijk 
welkom voor nieuwkomers, heeft 
mevrouw Dieks vooral op deskundige 
wijze haar steentje bijgedragen aan een 
warm welkom voor bezoek(st)ers op het 
parochiesecretariaat. Mevrouw Dieks, Cis, u 
was een gastvrouw met een gouden randje. 
Het bestuur van de parochiekern en de 
leden van de werkgroep vrijwilligersbeleid 
zijn u heel veel dank verschuldigd om wie u 
was en wat u deed. Dank voor uw inzet en 
betrokkenheid bij velen. 

afscheid van de heer H. Klijberg:
Ook de groep Aktie Kerkbalans moet 
een trouwe vrijwilliger missen. De heer 
H. Klijberg heeft zijn werkzaamheden 
wegens verhuizing naar Breda, moeten 
beëindigen. Meneer Klijberg, hartelijk 
dank en een goede tijd in uw nieuwe 
woonomgeving gewenst!

afscheid van de heer B. de Rechter:
Op donderdag 24 november 2011 werd 
afscheid genomen van een gewaardeerde 
vrijwilliger, de heer B. de Rechter. Heel 
veel jaren heeft de heer De Rechter 
zich op vrijwillige basis ingezet voor 
de geloofsgemeenschap van de H. 
Willibrordus te Hulst. Zijn bijdrage aan 
onze geloofsgemeenschap was zeer divers 
en zorgzaam, van handige klussenman tot 
sleuteldrager, de kerk ging en gaat hem ter 
harte. Maar de jaren gaan tellen en hebben 
hem doen besluiten tot het overdragen 
van de sleutel aan de heer en mevrouw 
Van de Manacker. Meneer de Rechter, 
Bernardus F., Ben, nogmaals heel veel dank 
voor alles wat u bijna 25 jaar lang voor 
onze geloofsgemeenschap hebt gedaan en 
betekend! Uren telden niet voor u, nooit 
werd er tevergeefs een beroep op u gedaan, 
hartelijk dank!

afscheid van mevrouw T. Stallaert:
Gedurende vele jaren was mevrouw 
T. Stallaert lectrice in de vieringen 
in kapel Ter Eecken en in de wekelijkse 
woensdagavondvieringen in de basiliek.Een 
taak die zij toegewijd en met veel liefde 
heeft vervuld. Op haar verzoek werd haar 
taak als lectrice afgesloten in de viering van 
woensdag 7 december 2011. Op donderdag 

8 december 2011 werd mevrouw Stallaert 
als dank voor haar vele werk voor- maar ook 
achter de schermen in het zonnetje gezet. 
Als lectrice zal mevrouw Stallaert worden 
gemist, maar haar werk achter de schermen 
– wassen en verzorgen van gewaden ed. - zet 
ze graag nog voort. Misdienaarskleding, in 
Hulst en buurparochiekernen, getuigt heden 
nog van de vaardige hand van mevrouw 
Stallaert. Mevrouw Stallaert, hartelijk dank 
voor uw inzet als lectrice. Dank ook dat u 
bereid bent om vooralsnog uw talent met 
naald en draad aan te blijven wenden voor 
verzorging van alben.
(bijgaand een foto van het gezellig samenzijn 
rond het afscheid van mevrouw T. Stallaert) 
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afscheid van de heer en mevrouw Tobé:
Vertrouwde mensen verlaten Hulst. In 
2002 werd diaken Wim Tobé in de regio 
Oost Zeeuws-Vlaanderen gepresenteerd en 
vestigde hij zich samen met zijn vrouw 
Marienel op de pastorie in de Steenstraat 
te Hulst. Wim was tot zijn pensionering 
actief betrokken bij het pastoraat in de 
regio. Ook na zijn pensionering bleef hij 
zijn charitatieve inzet aanwenden voor 
inzameling van kleding ed. voor “Mensen in 
Nood”. Wim, hartelijk dank!
Ook Marienel heeft steeds blijk gegeven van 
een grote sociale betrokkenheid. De basiliek 
getuigde van haar creativiteit; met gevoel 
voor liturgie creëerde zij ware kunstwerken 
op het terrein van liturgisch bloemschikken. 
Marienel, van harte heel veel dank!
Marienel en Wim, naast onze welgemeende 
dank voor alles wat jullie gedaan en betekend 
hebben, willen we jullie ook graag een goede 
en gelukkige tijd op jullie nieuwe woonadres 
in Breda wensen. 

Kledinginzameling voor “Mensen in 
nood”:
Door het a.s. vertrek van pastor Wim 
Tobé ontstaat er een vacature voor het 
inzamelen van kleding voor “Mensen in 
Nood”. Kleding, schoeisel ed. wordt iedere 
laatste zaterdag van de maand tussen 10.30 
uur en 11.30 uur aan de tuinpoort van de 
pastorie ingezameld. In ontvangst nemen 
van goederen wordt thans naast Wim Tobé 
ook verzorgd door Alain Joos. Als u zich een 
uurtje per maand vrij wilt en kunt maken 
voor dit doel, wordt dit zeer op prijs gesteld. 
Alain zal u graag verwelkomen. Voor meer 
informatie:
Nelly Janssen – de Kooning (0114-720350) 

Wisseling van de wacht bij de bezorging 
van De Kerkkoerier:
Vanaf 2003 bezorgde mevrouw D. van 
Nieulande uit de Oude Polderstraat in 
Hulst, de Kerkkoerier in haar bezorgwijk. 
Eind 2011 vond mevrouw Van Nieulande 
de tijd gekomen om het bezorgen van De 
Kerkkoerier over te dragen. Mevrouw Van 
Nieulande hartelijk dank voor uw jarenlange 
inzet als vrijwilligster/bezorgster. Wij 
verwelkomen haar opvolgster, mevrouw Vera 
Calluy en wensen haar veel succes.
Mevrouw L. Mangnus heeft De Kerkkoerier 
vanaf 1998 in 2 wijken (68 en 66 
brievenbussen) bezorgd. Met ingang van 
2012 heeft zij besloten dit vrijwilligerswerk 
te beëindigen. Mevrouw Lilian Mangnus, 
hartelijk dank voor uw jarenlange accurate 
bezorging.
De vacature die door het vertrek van 
mevrouw L. Mangnus ontstond is door 
de komst van mevrouw Marian Arends 
en de heer Jan de Theye vervuld, ieder 
neemt de bezorging van één wijk over. Ook 
deze nieuwe bezorgers heten wij van harte 
welkom en wensen wij veel succes. 

feestavond voor Vrijwillig(st)ers:
Zaterdagavond 28 januari 2012 stond in 
het teken van een ‘dank je wel’ voor de 
vele vrijwillig(st)ers in onze parochiekern. 
In de eucharistieviering, voorafgaand 
aan de feestavond in “De Lieve”, werden 
de vele onmisbare vrijwillig(st)ers die 
de parochiekern mede dragen, in de 
schijnwerper geplaatst door pastor Joop 
Reurs. Na de viering in de basiliek togen ca. 
120 vrijwillig(st)ers voor een ongedwongen 
gezellig samenzijn naar “De Lieve”, waar een 
goed verzorgde ontvangst (met de bekende 
traktatie van Annie) bijdroeg aan een 
prima sfeer. Mevrouw Cecile van Tiggelen 
(voorzitter parochiekern Hulst) mocht het 
spits afbijten met een woord van welkom, 
gevolgd door een heldere uiteenzetting over 
de nieuwe organisatiestructuur in Oost 
Zeeuws-Vlaanderen: de vorming van 13 
parochiekernen tot 1 parochie “H. Maria 
Sterre der Zee”. Namens het bestuur en 
de werkgroep vrijwilligersbeleid werd 
vervolgens door Nelly Janssen (voorzitter 
werkgroep vrijwilligersbeleid) een “dank je 
wel” aan alle vrijwillig(st)ers uitgesproken. 
Gevolgd door een oproep tot medewerking 
aan het handen en voeten geven van het 
vrijwilligersbeleid en attentiebeleid in eigen 
werkgroep. Nadrukkelijk werd ook aandacht 
gevraagd voor ‘de papierwinkel’ in het belang 
van het vrijwilligerswerk:
- registratie van vrijwilligers t.b.v. een correct 
vrijwilligersbestand 
- zorgdragen voor het op schrift stellen van 
samenstelling en taakomschrijving van de 
werkgroep/en en
- urgente vacatures
De toespraken werden afgesloten met het 
uitbrengen van een toost op alle vrijwillig(st)
ers van de parochiekern Hulst. 
Halverwege de avond werd iedereen 
uitgenodigd voor een wel zeer uitzonderlijk 
vakantietripje, een avontuur in het teken van 
camping, caravan en vakantie, een spel met 
vele prijzen! Dank aan de vakantieleidsters, 
Anja en Vera!
Later dan gepland, maar tevreden en voldaan 
keerde men huiswaarts. Dank aan ieder 
die zijn of haar steentje bijdroeg aan deze 
feestelijke avond! 
Bestuur Parochiekern 

Werkgroep vrijwilligersbeleid Hulst
Nelly Janssen – de Kooning

Welkom nieuwe vrijwilligers:
Iedere 2de zondag van de maand wordt 
de aanwezigen na afloop van de viering 
in de Basiliek koffie aangeboden. Iedereen 
is daarbij van harte welkom! Het is fijn 
u te kunnen melden dat de werkgroep 
“verzorging koffie” met een drietal dames is 
versterkt. Welkom mevrouw Lucy Rottier, 
mevrouw Annelies Rottier en mevrouw Ria 
Segers-Rottier. We wensen u samen met de 
andere dames van de werkgroep een prettige 
samenwerking.

Vacature werkgroep/en Kinderliturgie:
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst; 
kinderen zijn de toekomst! 
In de parochiekern Hulst is dringend 
behoefte aan uitbreiding van de werkgroepen 
die zich bezighouden met kinderliturgie. 
Zijn kinderen u lief en gaat hun gelovige 
opvoeding u ter harte, neemt u dan contact 
op met één van onderstaande personen:
Mevr.M. Martens (tel. 0114-314869) 
werkgroep Kinderliturgie en Gezinsviering 
Mevr.M. Muller-Warrens (tel. 0114-720341) 
werkgroep 1e H. Communie doe-groep
Mevr.J. van Schil-Scheerders (tel.0114-
319808) werkgroep 1e H.Communie 
katechese

Kinder- en Jeugdkoor “De Walnoten”:
Zingen is vet, is cool, is in! Jeugdkoor “De 
WalNoten” is op zoek naar uitbreiding van 
een enthousiaste groep jongens en meisjes die 
hun koor willen komen versterken. Repetitie 
is op vrijdagavond voor kinderen van groep 
3 t/m 6 van 18.45 uur tot 19.30 uur en voor 
jongeren vanaf groep 7 en ouder van 19.15 
uur tot 20.00 uur. Als je graag zingt, meld je 
dan nu aan! Voor meer informatie: 
Mevr. S. den Exter-Janssen (tel.0114 
–320167)

Vacature Werkgroep Ziekenbezoek:
De werkgroep Ziekenbezoek is dringend 
op zoek naar aanvulling. Bewoners van 
Zorgsaam Kliniek Hulst, kijken wekelijks 
uit naar een bezoekje van een enthousiaste 
vrijwillig(st)er. Op toerbeurt bezoeken 
vrijwillig(st)ers mensen die tijdelijk zijn 
opgenomen in Zorgsaam Kliniek Hulst, naar 
keuze op woensdag of donderdag namiddag. 
Als u belangstelling hebt voor dit werk en 
bereid bent om u zelf 1x per maand een 
middag vrij te maken voor dit bezoekwerk, 
neemt u dan contact op met:
Mevr. M.H.M. de Beleir (tel.0114-320049)

WERKGRoEp 
VaSTEnaKTIE HulST
De vastenactie houdt zich jaarlijks in de 
vastentijd bezig met allerlei activiteiten 
met het doel geld in te zamelen voor het 
voor dat jaar gekozen project in 2012 
de sloppenwijken in Addis Abeba in 
Ethiopie. Onze werkgroep is op zoek naar 
nieuwe werkgroepsleden en in ieder geval 
naar nieuwe collectanten voor de huis-
aan-huis collecte in de goede week.
Personen, die zich geroepen voelen om 
voor de vastenactie iets te betekenen, 
kunnen zich melden bij P.J. Coolsen, tel. 
0114-314971 of via e-mail: p.coolsen@
kpnplanet.nl. Wij zien uw berichten met 
belangstelling tegemoet.

Paul Coolsen, voorzitter werkgroep
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cluSTER nooRD  Kloosterzande/Ossenisse • Lamswaarde • Terhole

Op zondagmiddag 20 mei a.s. zal de 
Heilige Corneliuskerk te Lamswaarde weer 
in het teken staan van de verering van 
de Heilige Maria. Wij willen ons samen 
met u bezinnen op onze moeder Gods. 
Medewerking wordt verleend door de 
plaatselijke zangvereniging Terra Sancta 
onder leiding ven Willem de Geus en het 
gastkoor Viva la Musica uit Hulst onder 
leiding van Marina Stockman.

Vele van de te zingen liederen zullen u 
wel aanspreken omdat naast nieuwe ook 
veel van ouds bekende Maria-liederen 
aan bod komen. Bij een aantal van die 

liederen wordt u uitgenodigd om mee 
te zingen. De teksten zullen in het 
programmaboekje worden opgenomen. De 
aanvang is om 15.00 uur en de toegang is 
gratis, maar u mag bij de ontvangst van 
het programmaboekje wel een vrijwillige 
bijdrage doneren om de onkosten te helpen 
dekken.
In de pauze kunt u koffie en thee drinken 
à e1.50. We hopen net als enkele jaren 
geleden op een goede opkomst en nodigen 
U van harte uit om deze middag met ons 
mee te vieren.

Willie van Puijvelde

DanKJEWEl!
Wat was het een geslaagde kerstviering 
op Ossenisse. Een goede opkomst. 
Samen luisteren naar een verrijkend 
woordje.
Genieten van muziek, goede samenzang. 
Met iedereen. Voor iedereen.
Lekkere versnapering bij de koffie.
De volle zaal werd tijdens de pauze 
verrast met vioolspel van pastor Verster.
Samen met Anita Valckx, die hem 
begeleidde op accordeon in de sfeer van 
Kerstmis. Het klonk goed en het maakte 
de middag heel bijzonder.

paSSIEconcERT 
TERRa SancTa

Zondag 25 maart 2012 Passieconcert 
om 15.00 uur in de H. Corneliuskerk te 
Lamswaarde uitgevoerd door koor “TERRA 
SANCTA” uit Lamswaarde.
o.l.v. dirigent: Willem de Geus en organist: 
Marcel Mangnus
kaarten à e7.- te verkrijgen aan de kerk /of 
bij de voorzitter 0114-681840.

MaRIaMIDDaG TERRa SancTa

oRGElconcERTEn In DE BaSIlIEK Van HulST
Graag nodigen wij u uit voor de zomerorgelconcerten op vrijdagavond met een keur aan organisten 

op het prachtige Loys Isoré orgel.

agenda:
-   8 juni Duo-concert Marcel Magnus en Kees van Eersel (Nederland)
- 22 juni Frans Wilfried Promnitz van Promnitzau (Duitsland)
-   6 juli Joris Verdin (België)
- 20 juli Jubileumconcert (200e concert); Ton Koopman (Nederland)
Aanvang concerten: 20.00 uur
Stichting Internationale Zomerorgelconcerten Hulst.

DE DaG En DE nacHT

Een meester riep zijn leerlingen bijeen en vroeg hoe je het precieze tijdstip kunt weten waarop de nacht voorbij is.
‘Zodra je het eerste zonlicht ziet’, antwoordden ze in koor. ‘Nee, beslist niet. De nacht is voorbij wanneer je het gezicht van je broer kunt 
zien en kunt zien dat hij je naaste is. Wanneer je uit bed kunt stappen zonder wroeging te voelen over wat je de vorige dag hebt gedaan. 
Wanneer je tegen jezelf kunt zeggen dat je koste wat kost altijd zult handelen in overeenstemming met Gods wil. Zolang je dat alles niet 
kunt, zal de nacht niet voorbij zijn – ook al schittert hoog aan de hemel de zon’. 

Paulo Coelho
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cluSTER ooST  Clinge • Graauw • Nieuw-Namen

Het begon allemaal met de Eerste Communie 
in 1992. Bernadette, die samen met haar zus 
Jacqueline de kerstviering op een prachtige 
wijze muzikaal had ingevuld, werd gevraagd 
om de Eerste Communicantjes enkele liedjes 
aan te leren. De repetities verliepen spontaan 
en de viering was een succes. Zowel de 
kinderen als Bernadette hadden de afgelopen 
tijd zo genoten dat besloten werd om verder 
te gaan. De school bood een lokaal als 
repetitieruimte aan en het ‘St. Bernarduskoor’ 
(genoemd naar de school in Clinge) was 
opgericht. Al gauw waren heel wat kinderen 
zo gefascineerd door het gitaarspelen van 
Bernadette dat zij aan haar vroegen om hen 
de beginselen van het ‘akkoorden spelen’ aan 
te leren. En of dat een succes werd! Bij het 
5-jarig jubileum werd aan de leden gevraagd 
een nieuwe naam voor het koor te bedenken;  
het ‘schoolkoor’ was immers ondertussen 
‘kerkkoor’ geworden en de repetities 
verliepen voortaan in gemeenschapscentrum 
‘Malpertuus’. Heel wat namen passeerden 
de revue maar uiteindelijk werd er voor het 
voorstel van Gino van Damme gekozen; 
nl. de Clingkertjes! En zo ging iedereen 
met frisse moed verder; op naar de 10…, 
15… misschien wel de 20 jaar? Enkele jaren 
nadien kwamen steeds meer kinderen van 
buiten Clinge aankloppen. Vooral Heikant 
en Koewacht waren goed vertegenwoordigd. 
Bernadette vond het daarom verstandig 
om voortaan de repetities te verzetten 
naar Heikant en mede daarom veranderde 
ook de naam in ‘Klingkertjes’, met een K. 
Dit jaar, 2012, is het dan zover: 20 jaar 
kinderkoor! Natuurlijk mag dit jubileum 
niet onopgemerkt voorbijgaan. Daarom is 
er op zaterdag 9 juni in zaal Malpertuus 
een reünie. De middag begint om 16u. en 
zal rond 20u. beëindigd worden.  Ook de 
innerlijke mens zal die dag versterkt worden 

met een aangepaste maaltijd. Het programma 
is in de maak maar dat willen we nog niet 
verklappen. Ieder lid en iedere begeleider 
krijgt persoonlijk een uitnodiging. Een hele 
klus waarbij ongewild wel eens iemand kan 
vergeten worden. Daarom onze vraag: ben 
je ook lid geweest van dit jubilerend koor 
en heb je rond april je uitnodiging nog 
niet binnen, bel (0114-311254) of mail 
(did4567@zeelandnet.nl) dan a.u.b. naar 
Bernadette. Ook jij bent  van harte welkom!   
Een speciaal woord van welkom maar vooral 
van dank gaat uit naar Tom van Gijsel. Tom 
is dit jaar 15 jaar bij het koor aangesloten 
en hiermee het langst lid. Ook Elian Ras en 
Maaike Grofsmid maken al 10 jaar deel uit 
van ‘de Klingkertjes’. 

Uiteraard gaan, ook na deze reünie, de 
Klingkertjes met hun Bernadette nog vrolijk 
door. Zij kunnen nog steeds enthousiaste 
jongens en meisjes gebruiken. De repetities 
gaan door in ’t Heike te Heikant om de 2 
weken; d.w.z. elke donderdag in de even 
weken tussen 19u. en 19u45. Ook de gitaar-
akkoordenleer gebeurt op die avonden tussen 
19u45 en 20u. Thuis kan er ook geoefend 
worden want de Klingkertjes gaan met hun 
tijd mee: alle teksten en muziek worden via 
de computer aangeleverd.
Oh ja, ook nog dit: elk jaar worden de 
kinderen verrast op een ‘uitje’ en is er een 
traktatie met Sinterklaas en Pasen. Interesse 
gekregen? Neem dan zeker even contact op 
met Bernadette.

Wij willen Bernadette en de Klingkertjes 
alvast van harte feliciteren met dit jubileum 
en wensen hen een superleuke reünie op 9 
juni en... op naar de 25???

Annemie de Loos-Brijs.

KERSTGRoEp  
ST. JoSEpH paRocHIE 

nIEuW-naMEn 
GERESTauREERD

Het is weeral 
een 40-tal jaren 
geleden, dat enkele 
bejaarden uit de 
parochie zich bezig 
hielden met het 
opkalefateren van 
deze beeldengroep. 
Ieder bracht 
zijn verf en wat 
borstels mee en zo 
ging men aan de 

slag. Het zou een project van lange duur 
worden, temeer omdat er op de pastorie 
na gedane arbeid steeds wel iets (veel?) 
onder de kurk zat. Het resultaat was dan 
ook niet perfect, maar de beelden zagen 
er toch beter uit als voorheen. Sindsdien 
is er aan de kerstgroepbeelden niets meer 
gedaan. Door het veelvuldig verplaatsen en 
verhuizen waren verschillende beelden zeer 
gehavend uit de strijd gekomen.
St. Jozef was z’n vingers kwijt, kindje 
Jezus had de nek gebroken, schapen waren 
onthoofd of oren kwijt, engel was vleugellam, 
os was bonte koe geworden enz. Aan elk 
beeld was er wel een beschadiging. Mevr. 
Carina van Roeijen-Driedijk werd bereid 
gevonden om deze beelden eens deftig onder 
handen te nemen. Dat deze klus enkele 
maanden in beslag zou nemen, daar had 
ze niet bij stil gestaan. Eerst werd alles eens 
grondig afgewassen waarna de herstellingen 
konden beginnen. Gebroken of vermiste 
lichaamsdelen werden terug aangezet en 
barsten en scheuren werden opgevuld en 
geschuurd. Naderhand werd er op alle 
beelden een nieuwe verflaag aangebracht, 
rekening houdend met de oorspronkelijke 
kleuren. 
Aan dit alles werden dan ook heel veel uren 
besteed. De kerstgroep ziet er weer prachtig 
uit en zal weer vele jaren schitteren in de 
kerststal van onze parochie.

M. van Roeijen

‘KInDERKooR Van BERnaDETTE’ 
BESTaaT 20 JaaR!
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cluSTER WEST Boschkapelle • Hengstdijk • Stoppeldijk

acTIVITEITEn In 
DE paRocHIEKERn 

H. caTHaRIna  
HEnGSTDIJK 2012

25 maart: Concert georganiseerd door 
Hulst Cultureel 15.00 uur

29 maart: 19.30 uur Taize viering

21 juni: 19.30 uur Taize viering

23-24 juni: Midzomerfeest

1 t/m 31 juli: Dagelijks van 14.00 tot 
17.00 uur open voor expositie kunst uit de 
streek en voor bezichtiging van de kerk.

23 t/m 25 november: Internationaal 
kunstweekend

27 t/m 30 december: 
Kerststallententoonstelling

KERKSToElEn TE Koop
VooR MaaR e10,- pER STuK 
In SToppElIJK

De kerkstoel op het rommelzoldertje
Op het ‘rommelzoldertje’ boven de sacristie 
van onze H. Gerulphuskerk staat materiaal, 
dat door het jaar heen nog in de kerk wordt 
gebruikt. Daarnaast nog waardevolle dingen 
die eigenlijk nooit meer gebruikt zullen 
worden, zoals goed uitziende kerkstoelen. 
Voor de kerk hebben ze geen bestemming 
meer. Maar wie weet is er iemand die 

voor e10,00 in het bezit wil komen van 
zo’n kerkstoel. Dat kan. Bel naar 0114 
671324 of mail naar marjokes@zeelandnet.
nl met vermelding van naam, adres en 
telefoonnummer en de stoel(en) worden 
thuisbezorgd. Het plan is om het geld wat 
we hiervoor ontvangen te gebruiken voor 
bloemen tijdens de eredienst.
Dus mensen van onze parochiekern èn van 
de hele parochie H. Maria Sterre der Zee.

J.H.

afScHEID
Begin dit jaar hebben we afscheid 
genomen van Karel Krieckaert, directeur 
van Krieckaert b.v. Op 3 januari is hij 
op 58 jarige leeftijd plotseling overleden. 
Het behoud van onze monumentale kerk 
was voor hem een prioriteit. Bouwbedrijf 
Krieckaert is dan ook al vele jaren de 
hoofdsponsor van de Stichting Behoud 
Catharinakerk.

Ook hebben we afscheid genomen 
van Bert Ankersmit. Jarenlang was hij 
bijna dagelijks tegenover zijn huis op 
het kerkhof bezig. Hij had het kerkhof 
omgetoverd in een ware bloemenzee. Zijn 
steeds zwakker wordende gezondheid was 
mede de oorzaak dat hij dat allemaal 
moest opgeven. Hij vindt nu zijn laatste 
rustplaats op het kerkhof waar hij zo trots 
op was.

Wij wensen de families Krieckaert en 
Ankersmit heel veel sterkte toe.

Jo de Cock

Voorbij is het jaar 2011. Het jaar van 
ons 850 jarig jubileum. Een jaar met vele 
drukbezochte activiteiten in onze parochie. 
U kunt ook intekenen op een nieuwe uitgave 
van het boek “Hengstdijk en zijn parochie” 
dat medio maart verschijnt.

2012 we maken nu deel uit van de 
nieuwe parochie H. Maria Sterre der 
Zee. We behouden onze eigen naam en 
identiteit, Parochiekern H. Catharina 
Hengstdijk. Het bestuur krijgt de naam 
Parochiekerncommissie en blijft zoals 
het was. Dus samen met Stoppeldijk en 
Boschkapelle vormen wij het cluster West 
en proberen we zo goed en zo veel mogelijk 
samen te werken.

In het nieuwe parochiebestuur hebben 
namens onze 3 parochiekernen Ronnie 

Haerens, Wilfried Bral en Jo de Cock 
plaatsgenomen.

We hopen en daar werken we ook aan om, 
samen met u onze parochiekernen zo vitaal 
mogelijk te houden. Het is dan ook van 
groot belang om deel te nemen aan de actie 
kerkbalans. Uw bijdrage komt rechtstreeks 
ten goede aan het instant houden van onze 
eigen parochiekern en kerk.

Zoals u in de kerkkoerier van september jl. 
hebt kunnen zien sluiten we de laatste jaren 
af met een nadelig saldo, dus de kosten zijn 
hoger dan de baten. We hopen dat hier 
door uw bijdrage een verandering in komt, 
zodat we het jaar met een batig saldo mogen 
afsluiten.

Jo de Cock

paRocHIEKERn H. caTHaRIna HEnGSTDIJK

GRIJp JE KanS!!
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Op kerstavond in de kerk spreekt men na 
de viering weer al af voor het volgend jaar. 
Midden in de zomer begint de inhoudelijke 
voorbereiding van de kerstvieringen. Iedere 
groep zoekt het thema van de viering, 
lezingen, teksten, liederen en passend 
hulpmateriaal. In overleg met koren en 
voorgangers worden de boekjes gemaakt. 
Hoe dichter bij de laatste week van het jaar, 
hoe drukker het in de kerk wordt. Een groep 
dames begint met het schoonmaken van de 
kerk, vegen, stofzuigen, dweilen en boenen. 
Enkele heren gaan boven in de gewelven 
om de kapotte lampen te laten zakken en 
een ander vervangt in de kerk de lampen. 
De adventskrans krijgt enkele weken een 
plaats en voor de kerstboom wordt een zware 
metalen steun gemaakt. Een parochiaan 
schenkt een enorme boom, maar die moet 
wel nog even uit het bos gesleept worden 
en door een groepje worden opgetuigd. 
Na de taakverdeling bereiden muzikanten, 
dansers, acteurs, koren, voorgangers en 
alle andere betrokkenen zich op hun eigen 
wijze voor. Kerststal en podium worden 
opgebouwd; als ten slotte de bloemen en de 
kerstkransen worden binnengebracht kan 
het feest beginnen.

De kinderkerk was de eerste. Op 
zondagmorgen twee weken voor Kerstmis 
komen ongeveer dertig kleuters naar de kerk, 
sommigen verkleed als engel of herder. Zij 
steken kaarsen aan bij het Jezuskind, doen 
een muzikale rondgang door de kerk en 
knippen, kleuren en plakken een kerstengel 
voor in de boom. Vader, moeder, opa en oma 
zien lief toe of helpen een handje mee.
Een week later bouwen, sjouwen en oefenen 
de tieners een hele dag voor de viering van 
’s avonds. Drie weken lang hebben ze zich 
voorbereid. Rond het thema “Als ik het 
werk zie van uw handen, de maan en de 
sterren” werkten, acteerden, musiceerden, 
dansten en zongen de jongeren zich naar de 
ontdekking van het heelal. Daar vonden ze 
een bijzondere ster in de vorm van een kruis. 
Een volle kerk mocht meegenieten. Na 
afloop was er de traktatie, waarvoor ouders 
van de jongeren alle denkbare taarten en 
gebak hadden bereid. 

In de kerstweek kwamen op dinsdagmiddag 
de niet meer zo vitale ouderen uit het huis 
aan de Hoofdstraat. Dat was een warm 
feest van het erbij horen, van het welkom 
zijn in de parochiekerk. Het ouderenkoor 
uit de Blaauwe Hoeve verleende graag haar 
medewerking. Aansluitend was er voor 
bewoners en vrijwilligers een Kerstmaal. 
Woensdag- en donderdagmorgen was het de 
beurt aan de kinderen van de peuterspeelzaal. 

Met stralende gezichtjes kwamen ze de kerk 
binnen om dag te zeggen tegen Jezus en 
hun wensje in de kerstboom te hangen. 
Ze mochten een kaarsje naast de kerststal 
opsteken, een liedje zingen en even bellen 
met het engelenbelletje. Terug op school 
kregen ze nog een traktatie. 
Op Kerstavond was de gezinsviering. Het 
Jeugdkoor de Babbeliekes stond met veertig 
man sterk op het podium achter het altaar. 
Hoeveel kinderen er op de mat zaten te 
luisteren naar het kerstverhaal is niet geteld, 
maar de grote mat was veel te klein. Ouders 
en grootouders vierden hun Kerstmis mee. 
Gelukkig was er nog net voor iedereen 
een zitplaats. Vanuit het donker groeide 
langzaam het licht en daarmee de feestelijke 
stemming. 

Een paar uur later was de nachtmis. 
Dameskoor en fanfare verzorgden traditie-
getrouw om en om de muzikale begeleiding. 
Het was een sfeervolle Eucharistieviering in 
een volle kerk.
Op Kerstmorgen werkte het Gregoriuskoor 
samen met de werkgroep voor Woord- 
en Communie. Het eigen karakter van 
het gregoriaans doet denken het gelovig 
samenzijn in oude kloosters. Na afloop was er 
gelegenheid om elkaar de beste kerstwensen 
te schenken onder het genot van koffie en 
warme wijn.

In de drie vieringen op Kerstmis was telkens 
weer een hoogtepunt de wens om vrede. 
Alle voorbereidingen en zorgen klinken mee 
in de wensen aan elkaar. Op ieders gezicht, 
jong of oud, is dan een spoor van vreugde 
te ontdekken. De boodschap en de gave van 

Kerstmis is gedeelde vreugde. Geweldig die 
ervaring. 

Na Drie-Koningen komt er een ploeg 
om kerststal, kerstboom en podium af te 
breken en de kerk op te ruimen en dan 
is het feest voorbij. Maar niet Kerstmis, 
dat blijft leven in de gemeenschap. Iedere 
viering laat vruchtbare sporen na. Ze zijn 
als het gezaaide zaad; na een tijdje komt 
er iets goeds boven. Als symbool daarvoor 
heeft iedere groep iets in de kerstboom 
achtergelaten: tieners schonken hun grote 
sterren, ouderen hun wensen, kleuters hun 
versierde kerstballen en de gezinsviering 
hun ster met een wens. Tenslotte hingen 
ook de koren en de voorgangers iets in de 
boom. Steeds was het een wens om zegen 
en alle goeds voor de parochie. Voor ieder 
was er een mogelijkheid om met Kerstmis 
ergens aan mee te doen. Ook buiten de 
kerk waren er goede zaken te beleven, zoals 
de avond van het licht bij de kerststal van 
de dorpsraad en de kerstviering voor de 
ouderen in de Warande. Velen voelden zich 
op de een of andere wijze verbonden en 
stapten een moment mee.

Als de man van de kerk wat later bij 
een wandeling jonge kinderen tegenkomt 
wordt hij uitbundig toegezwaaid. Van hem 
mochten ze het belletje laten klinken. Even 
terug zwaaien en we hebben er weer een 
paar vrienden bij. Het is fijn om in zo’n 
betrokken gemeenschap hier en daar een 
handje te mogen helpen.

Omer Calle, St. Jansteen

KERSTMIS ScHEnKT nIEuWE VRIEnDEn 
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nIEuWJaaRS-
BIJEEnKoMST 

VRIJWIllIGERS
Op donderdag 5 januari waren alle 
vrijwilligers welkom in de Vlaschaard voor 
de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst. Na de 
koffie met gebak gaf pater Reurs, als voorzitter 
van het parochiebestuur, een toelichting op 
de reorganisatie van de parochies in Oost-
Zeeuws-Vlaanderen. Dertien parochies 
worden samengevoegd in een parochie 
met de naam: H. Maria Sterre der Zee. 
De voormalige parochies blijven bestaan 
in de vorm van ‘parochiekerncommissies’. 
Voor de parochianen zal er niet zo veel 
veranderen, omdat er al een vergaande vorm 
van onderlinge samenwerking bestond in 
de regio.

Pater Reurs dankte alle vrijwilligers voor 
hun medewerking en sprak de hoop uit 
ook in dit jaar weer te mogen rekenen op 
de enthousiaste inzet van velen. Later op de 
avond onderstreepte Emmy van Remoortele 
deze dank aan de vrijwilligers met het 
voordragen van het gedicht ‘de vrijwilliger’. 
Ook werd afscheid genomen van George van 
der Sijpt als secretaris van het kerkbestuur.
Onder de aanwezigen werd nog een paaskaars 
verloot, waarna iedereen verder kon genieten 
van een drankje en het gezellig samenzijn.

SInT-cEcIlIa KERKKooR KoEWacHT 
BESTaaT 45 JaaR

In 2011 bestond ons koor 45 jaar. Dit 
wilde het bestuur niet onopgemerkt voorbij 
laten gaan en daarom werd in onze kerk 
een ‘Herfstconcert’ georganiseerd. Het 
gemengd koor Arcantus uit het Belgische 
Beveren, een koor dat op hoog niveau 
presteert, voerde het concert ‘Insalata 
Mista’ uit. Gezien de grote belangstelling 
was dit een goede keus. Na het concert 
hadden we nog een gezellig samenzijn in 
de Vlaschaard.
Ter gelegenheid van deze verjaardag werd 
op vrijdag 2 december bij restaurant het Hoekse te Koewacht ook nog een feestavond 
gegeven. Om onze leden, die dat in al die jaren zeker verdiend hebben, wat extra’s te 
bieden, hadden we de volkszanggroep ‘AMBRAS’ uitgenodigd om daarmee ook het jaarlijks 
terugkerend St.-Ceciliafeest een extra vrolijk tintje te geven.
Ook waren er op deze avond een aantal mensen die een jubileum te vieren hadden. Dat met 
name Gerarda Baert en Mies van Damme, beiden 40 jaar; Ria de Coninck, 35 jaar; Wilfried 
Thoen, Roger van Daele en Roger Baert, 30 jaar lid van onze vereniging. Deze mensen 
werden hartelijk bedankt voor hun inzet. Nogmaals van harte proficiat.
De jubilarissen ontvingen uiteraard de bijbehorende versierselen en niet te vergeten de 
bloemen. Wij hebben deze avond muzikaal afgesloten en de meeste van de aanwezigen 
kunnen terugkijken op een zeer geslaagde avond. (Peter Freijzer)

DISTRIBuTIE 

KERKKoERIER
Na meer dan 25 jaar is mevrouw Edith 

de Waele gestopt met de distributie 

van de Kerkkoerier in Koewacht. Wij 

danken mevr. De Waele hartelijk voor 

alle werkzaamheden die zij hiervoor 

heeft verricht.

InZaMElInG KlEDIJ
De familie Van Denderen (’t Zand, Koewacht) heeft vele jaren kleding ingezameld voor 
‘Mensen in nood/Cordaid’. Door omstandigheden hebben ze deze werkzaamheden moeten 
beëindigen. Wij danken de familie Van Denderen oprecht hartelijk voor alle inspanningen 
die ze in de afgelopen jaren hebben gedaan voor dit doel.
U kunt uw kleding voor ‘Mensen in nood’ voortaan deponeren in de containers op het 
bedrijf Freespaneel, Emmabaan 12, Koewacht.

MaanDaGocHTEnD-
ZITTInG

Al enkele maanden nemen leden van de Parochie 
Kerncommissie Koewacht op maandagochtend van 
10.00 tot 10.30 uur zitting in de sacristie van onze 
kerk voor het afhandelen van financiële zaken zoals het 
declareren van kosten en het opgeven 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, telnr. 0114-
361303 of de penningmeester: mevr. Lilianne van der 
Ha, telnr. 0114-361721.

lEcToREn-

GRoEp
Onlangs is mevrouw Lilian 

van der Ha gestopt als 

lector in onze kerk. Wij 

danken haar hartelijk 

voor de activiteiten die zij 

binnen de lectorengroep 

heeft verricht. Haar plaats 

wordt ingenomen door 

Willy Verschraegen.




