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TEn GElEIDE

Het is nu 12 mei wanneer 
ik dit schrijf. Wat een winter 
en nog is het niet voorbij. 
Het is koud, nat, somber 
en wanneer kunnen we nu 
eens eindelijk echt genieten 
van de zon. Zo af en toe 
een dagje, maar dan houdt 
het weer op. Het zijn zo de 
opmerkingen die men hoort: thuis, op straat, 
bij een koffiepraatje en feestjes. 

Maar meestal zeggen we er achteraan: och 
ja, wat kunnen we er aan doen? Gelukkig 
niets, anders konden we daarover ook nog 
“woorden” krijgen. Maar op deze manier 

praten we elkaar een beetje 
de put in. Er wordt dan 
zo gemakkelijk voorbij 
gegaan aan de dingen die 
er echt toe doen. We gaan 
op deze manier voorbij aan 
het wonder van het leven, 
aan medemensen, aan lief 
en leed. We vergeten zo 

gemakkelijk wie we zijn, hoe ons leven is 
bedoeld en Wie ons van harte bezielt.

Blijft Gij ons nabij, nu en straks.

De redactie

Naast de initiatiesacramenten 
(doop, vormsel en eucharistie) 
en de sacramenten van de 
geloofsgemeenschap (huwelijk 
en priesterwijding) kent de 
kerk nog de sacramenten van 
de genezing: de ziekenzalving 
en het sacrament van boete 
en verzoening. Over dit laatst genoemde 
sacrament gaat dit artikel. Na de verrijzenis 
sprak Jezus tot zijn leerlingen: ‘Vrede zij u. 
Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend 
ik u. Na deze woorden blies Hij over hen 
en zei: Ontvangt de heilige Geest. Aan wie 
ge zonden vergeeft, zijn ze vergeven, en aan 
wie ge ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven’ 
(Joh.20,21-23). Deze korte bijbel-tekst 
markeert de instelling van het sacrament van 
boete en verzoening. Duidelijk is te zien dat 
het bestaat uit het samenwerken van God en 
mens. Het is God die in dit sacrament door 
de priester (als bemiddelaar) zijn vergeving 
schenkt. In de loop der eeuwen heeft de 
concrete vorm van dit dienstwerk van de 
Kerk variaties gekend. Kijken wij naar het 
begin van de kerkgeschiedenis:

Voor de ‘kleine’ dagelijkse fouten, 
misstappen en gebreken was de biecht niet 
voorgeschreven, maar om hiervoor vergeving 
te ontvangen was naast het vasten en het 
gebed de beoefening van de werken der 
barmhartigheid afdoende. Bij de zogenaamde 
zware zonden (moord, afvallig van het geloof 
…) was een openbare, soms jarenlange, boete 
verplicht. Voor de hele duur van deze boete-
periode werd de penitent (de boeteling) 
uitgesloten van de viering van de eucharistie 
en van het ontvangen van de communie. De 
bisschop of zijn plaatsvervanger moest daarop 
toezien dat de penitenten de geestelijke 
zorg en begeleiding ontvingen die zij nodig 
hadden. Uit de kerk in Rome kennen wij 
het getuigenis dat de bisschop de penitenten 

op Witte Donderdag door 
handoplegging en gebed weer 
in de gemeenschap opnam. 
In sommigen gevallen kon 
de vastgestelde boete-periode 
echter levenslang zijn. De 
monniken-gemeenschappen 
van het oosten kenden de 

zogenaamde ‘lekenbiecht’: een monnik 
beleed bij een medebroeder, die in het 
algemeen geen priester was, zijn zonden. De 
opgelegde boete was veel minder zwaar en 
na verloop van een korte boete-periode werd 
de monnik weer in de volle gemeenschap der 
monniken opgenomen. Beide variaties van 
het boetesacrament werden vanaf de 6e eeuw 
onder invloed van Iers-Schotse monniken 
samengevoegd. Toen ontstond een besloten 
manier van belijdenis en boetedoening, in 
een meer persoonlijke ontmoeting tussen 
de boeteling en de priester: de zogenaamde 
oorbiecht. 

Uit die tijd stammen ook de ‘boete-catalogi’, 
een soort handboek voor de priester. In deze 
boeken stond duidelijk aangegeven welk soort 
boete voor de afzonderlijke zonden opgelegd 
moest worden. Zo kon het gebeuren bv. dat 
de penitent als boete voor een vechtpartij 
drie kippen aan het klooster moest leveren. 
Het boetesacrament onderging in de loop 
der eeuwen veel veranderingen en kende 
vele ups en downs. Zeker spelen hier ook 
maatschappelijke ontwikkelingen een rol en 
ook de geloofsbeleving van de individuele 
gelovige. Tegenwoordig kan men aan de 
éne kant een duidelijke terugloop in de 
biechtpraktijk constateren, hoewel aan de 
andere kant vele gelovigen het sacrament 
(her-)ontdekken als een verrijking en een 
bron van inspiratie voor hun geestelijke 
leven.

Ralf Grossert p.w.

GEVIERDE TIjD
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Het seizoen van de wekelijkse vieringen in de kapel OLV Ter Eecken is 
weer gestart. Tot en met 15 oktober zal er elke dinsdag om 19.00 uur een 
viering verzorgd worden in de kapel door de leden van het pastoraal team.

Op maandag 21 oktober wordt het zomerseizoen om 9.30 uur met een 
slotviering, waarin vicaris Paul Verbeek voor zal gaan, afgesloten.
Koren die deze dienst willen opluisteren zijn van harte welkom. De 
voorgangers zijn blij met muzikale ondersteuning van een koor. Echter om 
dubbelboekingen te voorkomen graag even van te voren opgeven. Gelieve 
zich hiervoor aan te melden bij het secretariaat van het pastoraal team mw. 
Ch. van Iwaarden: pastoraalteam@zeelandnet.nl.
Bedankt namens het pastoraal team
Chantal van de Walle

oPRoEP VooR KoREn VooR  
onZE lIEVE VRouW TER EEcKEn

KERK
Je hoeft niet protestant te zijn en ook niet katholiek
Je kunt er huppelend naar binnen gaan of met reumatiek
Want of je fris en fruitig bent, bejaard of zelfs antiek
Je bent er elke week opnieuw het hooggeëerd publiek
Je kunt er naar verstilling zoeken of naar dynamiek
Je mag er met je dromen komen of met je kritiek
Al oog je nog zo sjofeltjes, al oog je nog zo sjiek
Je bent er meer dan welkom, ook alleen voor de muziek.

Christien Crouwel, predikant

Protestantse Gemeente Nuenen in Open Deur okt.2012)

Bidden in de stilte 
van je hart... 
(Frère Roger van Taizé.)
 

Het is een jaarlijks terugkerend evenement 
geworden voor het dameskoor van de 
Basiliek: De verzorging van een meditatieve 
zangavond.

Dit jaar is gekozen voor liederen uit de 
gemeenschap van Taizé. Deze liederen 
zijn meditatief en hebben als doel ieders 
deelname te stimuleren. De liederen zijn 
erop gericht mensen te helpen ‘tijd te nemen’ 
in Gods aanwezigheid. Ieder wordt van 
harte uitgenodigd om op deze avond mee te 
bidden en te zingen. Het thema is dan ook: 
‘Bidden in de stilte van je hart......’ Want 

de levensweg van een mens heeft mooie, 
maar ook moeilijke momenten. Ook de 
weg van Jezus Christus was niet altijd even 
gemakkelijk. Hij is voor velen het grote 
voorbeeld. Een bron van troost en sterkte. 
Hij geeft mensen weer de kracht en de 
moed om verder te gaan, ook op moeilijke 
momenten. Deze Taizé zangavond wordt 
gehouden op vrijdag 25 oktober in de 
Basiliek te Hulst. Aanvang: 19.30 u.

Het dameskoor van de Basiliek, onder 
leiding van Marina Stockman ondersteunt 
de gezangen. De orgelbegeleiding wordt 
verzorgd door Marcel Mangnus. Ook zal 
medewerking worden verleend door enkele 
instrumentalisten.
Pater Joop Reurs en pastor Ralf Grossert 
verlenen aan deze zangavond hun 
medewerking. Van harte welkom!

Dameskoor van de Basiliek

MEDITaTIEVE TaIZé VIERInG In DE 
PaRocHIE Van DE H. MaRIa STERRE DER ZEE

BISScHoP MuSKEnS

Wat mij persoonlijk 
diep getroffen heeft 
is dat Tiny Muskens 
niet meer leeft.
Een diplomaat met veel 
bravour; hij kon zo 
op de College Tour.
Hij bereikte ook zeer velen
met de woorden dat je
soms een brood mag stelen.
En de huidige voedselbanken
zijn dus wel aan hem te danken!
Hij was eigen zinnig, wijs,
maar ook sociaal.
Waren de bisschoppen
zo maar allemaal. 

Anne Franken 18-4-13

Uit De Roerom

Elk jaar gaat men in de gemeente Hulst op 
zoek naar mensen die zich verdienstelijk 
maken voor de gemeenschap. Onze 
burgemeester Mulder reikt hen een 
pelgrimstas uit. Deze staat symbolisch voor 
de goede ideeën die ze hebben aangedragen 
of goede daden die door hen zijn verricht. 
Drie personen kregen de tas. Van harte 
proficiat. 

In onze Kerkkoerier komt u dikwijls Maggie 

Sandkuijl-Ongenaert tegen bij Rouwzorg 
Regio 0114. Een warm hart en promotor 
in een actief team. Onlangs werd daar het 
12 ½ jaar jubileum gevierd. Verder is zij al 
meer dan dertig jaar vrijwilligster binnen de 
katholieke kerk. 

We noemen ook Marc van Dorsselaer, 
voorzitter bij de stichting Mascura, zorg 
voor ernstig en langdurig zieken, bestuurslid 
bij Palazolli, het huis , waar zeer ernstig 
zieke mensen, met name kankerpatiënten 
een luisterend oor vinden, voorlichting en 
begeleiding. 

Tonny van Laare, sinds 2005 vrijwilliger 
bij vluchtelingenwerk Zeeland, waar hij 
o.a. vluchtelingen wegwijs maakt in hun 
nieuwe omgeving. Daarnaast actief in de 
Clientenraad Hulst, locatie Hulst.

DE PElGRIMSTaS GaaT naaR... lInTjESREGEn 2013

Namens hare Majesteit heeft Burgemeester 

J.F. Mulder op 26 april jl. de versierselen, 

behorende bij de toegekende Koninklijke 

onderscheiding uitgereikt aan diverse 

personen uit onze parochie H. Maria 

Sterre der Zee. Namens de redactie van 

harte gefeliciteerd.

In parochiekern Clinge onze bijzondere 

aandacht voor Annemie De Loos-Brijs 

die elke keer weer op een prettige wijze 

een bijdrage levert voor ons parochieblad 

Kerkkoerier. Heel hartelijk dank.

De redactie
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14 april las ik in het weekblaadje 
Tintinnabulum het goede nieuws dat vanuit 
bisdom Breda een priester het pastores team 
van de parochie komt versterken. Het was 
me al eerder bekend, omdat u in de Goede 
Week aanwezig was in de gezamenlijke 
vieringen. 
Dat u maar tijdelijk in onze regio mag 
blijven, maar tot 1 september is jammer. 
Dat wil niet zeggen dat we niet nader met 
u kunnen kennismaken.

1. Even nadenkend valt er veel te vragen: 
waar komt u vandaan, uw naam verraadt 
dat u niet van hier bent. Hoe kwam u op 
het idee priester te worden, Wat zijn de 
uitgangspunten in uw roeping?
Mijn naam is Sebastian Chazhoor, zeg maar 
Tsjaroer, geboren in het zuiden van India in 
Kerala, een deelstaat van India. Ik kom uit 
een groot gezin, iedere dag gingen we naar 
de kerk. Het was vanzelfsprekend. Als kind al 
wilde ik priester worden. ik was me dat heel 
vroeg bewust. Ik volgde daarin mijn eigen 
gevoel. Keer op keer vroeg ik me wel af of 
dit de juiste weg was. Steeds heroverwogen. 
Steeds is er datzelfde bijzondere gevoel, dat 
ik niet zelf heb gekozen, maar Hij heeft 
mij gekozen. Na mijn diakenwijding heb 
ik in een bedrijf in India gewerkt, omdat 
ik wilde weten wat het leven mij te bieden 
had. Ik kon niet weglopen van mijn eerdere 
gedachten, ze niet uitwissen. Ik voel dat ik de 
indruk van Gods liefde voor ons, door mijn 
eigen levenswijze, moet doorgeven

2. Wat roept het woord geloven in u op?
Geloof wordt mede bepaald door je 
achtergrond, familie en door wat je er zelf 
aan toevoegt. Geloven is niet alleen een 
wèrkwoord, het is veel meer. Geloven is 
vooral een gave. En daar mogen we iets 
mee doen. We moeten het over ons heen 
laten komen en er voor open staan. Het 

vieren van je geloof is heel belangrijk. Het 
meedoen, woorden die tot je gesproken 
worden in je opnemen, bevestigen en er 
over nadenken. We komen samen in de kerk 
om te vieren. bewust, soms onbewust, soms 
meer als toeschouwer. Het meebeleven en 
bidden voegt een grote waarde toe.

3. In 1968 in India geboren en opgegroeid. 
Gestudeerd aan de Theologische universiteit 
in Tilburg en in 2010 tot priester gewijd. 
Hoe kwam u hier zo in Nederland terecht. 
Is het de ondernemingsgeest die u vanuit 
India hierheen bracht, zelfs tot in Oost 
Zeeuws-Vlaanderen? 
Het is meer de ondernemingsgeest van 
mensen hier. Ik ben door Paula en Edy van 
Vliembergen uit Zandberg naar Nederland 
gekomen. Ze hebben mijn masteropleiding 
theologie mogelijk gemaakt. Door hen kon 
ik hier ook goed inburgeren en kreeg ik tal 
van mogelijkheden.

4. Heeft u nog plannen ooit naar India 
terug te keren, Of loop ik te ver vooruit? 
Op dit ogenblik is mijn gedachte: kan ik 
hier iets betekenen. Door te zijn wie ik ben, 
mijn identiteit, mijn Sebastian zijn, priester 
voor gelovigen. Wat de toekomst zal brengen 
weet ik niet. Ik ben gelukkig in mijn werk 
hier en mijn bisschop heeft me toestemming 
gegeven om hier te blijven werken zolang 
ik wil.

5. U heeft nog contacten met de bisschop 
van Miao (in India) Hoe belangrijk is dat 
voor u? 
Per e-mail heb ik veel contact met mijn 
bisschop. Hij heeft zeer veel belangstelling 
voor mijn werkzaamheden hier. Het is 
wederkerig. Ook ik toon belangstelling voor 
zijn werk en steun hem van hieruit. We 
werken samen aan een hoopvolle toekomst 
voor de kerk in het bisdom Miao.

6. U heeft samen met ons het feest van 
Pasen gevierd, het hoogtepunt in onze 
geloofsbeleving. Hoe worden Kerstmis, 
Pasen, Pinksteren in India gevierd? 
Alle christelijke feesten worden eerst in 
de kerk, daarna thuis gevierd. Als het een 
religieuze feestdag is, dan heeft de héle 
Indiase bevolking vrij. Iedere religie heeft zo 
zijn eigen vrije dagen. Alle burgers zijn dan 
vrij. Het is respect wat je toont voor ieder 
ander. India is een seculiere staat, zonder 
religieuze identiteit. Maar mensen zijn wel 
heel tolerant en respectvol naar andere 
religies toe. Wat we lezen, horen en zien, zijn 
zogenaamd conflicten tussen verschillende 
religeuze groeperingen, maar deze worden 
veroorzaakt door politieke partijen. Gewone 
mensen respecteren mensen van andere 
religeuze achtergrond gewoon.

7. Kunnen we godsdiensten met elkaar 
vergelijken. (Er zijn er wel 5 in India) Wat 
vinden we in elk geloof terug?
Alles draait om God en mensen, in welke 
godsdienst je leven ook verankerd is. Mijn 
geloof en de cultuur rondom bepaalt hoe 
ik moet leven. Er is geen religie ontstaan 
zonder invloed van buitenaf. Elke religie 
heeft weer invloed op de bevolking.

8. De zetel van ons christendom is in Rome 
met de paus en zijn kardinalen. Hoe is 
India gericht op Rome? Kunt u daar wat 
over vertellen?
Het katholicisme in India kent drie 
stromingen ( groepen) namelijk latijns, 
syro-malabar en syro-malankara. Deze drie 
hebben een goede band met Rome hoewel 
ze verschillend liturgie vieren. We leggen de 
nadruk meer op eenheid, op katholieke kerk, 
onderdeel van de universele, wereldwijde 
kerk. Rome is toevallig door geschiedenis van 
Pausen een centraal middelpunt geworden, 
maar het gaat vooral om de boodschap die 
uitgedragen wordt, gericht op Jezus.

9. Belangrijk is dat de Katholieken binnen 
de wereldkerk naar elkaar toegroeien, 
eenheid bewaren. Wat moet er gebeuren, 
dat ze onderling elkaar blijven verstaan?
We moeten respect tonen naar anderen 
toe. We moeten samenwerken met andere 
kerkgenootschappen zonder onszelf te 
verliezen. Dat is niet eenvoudig, want we 
zijn dikwijls te vol van onszelf. Daardoor 
blijven eigen gedachten de boventoon voeren 
en komen we niet tot elkaar. Dat betekent 
niet voor mij dat ik mijn traditie moet weg 
gooien of laten verwateren. Maar open staan 
voor anderen en andere stromingen is een 
heel andere zaak.

10. Wat is de zin van leven?
Als ik iets kan betekenen voor een ander 
geeft mij dat zin aan het leven. Als ik mezelf 

InTERVIEW MET PaSToR SEBaSTIan cHaZHooR
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Op 2 april 2013 druppelden al vroeg mensen 
binnen in de Truffinozaal van de Blaauwe 
Hoeve. Gespannen, want wat kan je en mag 
je verwachten als er ‘Terugspeeltheater’ op de 
uitnodiging staat? Je kon er echt niet omheen, 
buiten hing een groot spandoek: ‘Hier speelt 
Theater Draad’. Een enthousiaste groep van 
vijf mensen kwam helemaal vanuit Bussum 
naar Zeeuws Vlaanderen om voor ons te 
spelen. Al snel zaten 104 aanwezigen vol 
spanning te wachten op wat komen zou. Na 
de verwelkoming en het doorgeven van de 
draad van 12,5 jaar Rouwzorg 0114 was het 
woord aan Theater Draad. De aanwezigen 
werden uitgenodigd en ook uitgedaagd een 
verhaal met de zaal te delen. En na één simpel 
woord van de spelleider werd het verhaal in 
woord, muziek en beeld vertaald.

Met gewoon wat doeken werd op het 
podium de sfeer van het verhaal weergegeven. 
Verwondering was er over hoe weinig woorden 
er nodig waren om zo’n sprekende ‘hertaling’ 
neer te zetten. Een contrabas, een saxofoon 
en drie acteurs, meer was niet nodig. Het 
werd een wonderlijke, deugddoende ervaring. 
Dank aan iedereen die een handje heeft 
toegestoken, dank aan de mensen van de 

Blaauwe Hoeve voor zoveel gastvrijheid, dank 
zeker ook aan de man van de techniek. Dank 
aan Marian die zorgde voor slaapplekken 
voor Theater Draad. Dank aan iedereen die 
zijn of haar verhaal wilde delen. Theater 
Draad, zeker een aanrader. Weer een knoop 
erbij in de 12,5 jarige draad van Rouwzorg 
Regio 0114, een knoop om nooit te vergeten. 
Op naar het volgende jubileum!

De stuurgroep en het team zijn dankbaar 
voor het vertrouwen dat rouwenden al 
12,5 jaar hebben in Rouwzorg Regio 0114. 
Ook dit najaar begeleidt het rouwzorgteam 
weer rouwgroepen. In de groep komen 
rouwenden 8 weken samen om naar elkaars 
verhaal te luisteren en om inzicht te krijgen 
in wat verlies en rouw met je doen. De 
gespreksgroep staat open voor iedereen, 
ongeacht geloofsovertuiging en bestaat uit 
max. 10 personen zodat er vertrouwen kan 
groeien. Daarom is het ook nodig om alle 
8 bijeenkomsten te volgen. Deelname is 
gratis. De eerste rouwgroep zal doorgaan 
op 8 dinsdagavonden van 19.30 uur tot 
ongeveer 22 uur en start op dinsdagavond 
12 november. De data zijn : 12 – 19 – 26 
november, 3 – 10 december 2013 , 7 en 14 
januari 2014.

De tweede rouwgroep is op 8 
donderdagnamiddagen van 14 uur tot 
ongeveer 16 uur en start op donderdag 
14 november. De data zijn : 14 – 21 – 28 
november, 5 – 12 – 19 december 2013, 9 en 
16 januari 2014. Indien er voldoende vraag 
is, start een aparte groep voor ouders, die een 
kind verloren hebben. Deze vinden plaats op 
8 maandagavonden vanaf 24 februari 2014. 
Kan er geen aparte groep gevormd worden, 
dan kunnen ouders aansluiten bij de avond- 
of namiddaggroep. Alle bijeenkomsten gaan 
door in de pastorie Steenstraat 22 te Hulst.

Die eerste stap zetten is niet gemakkelijk 

kan zijn geeft mijn leven zin. Wanneer ik 
God mag ervaren door een ander heeft 
mijn leven zin. Er is een ‘niet afgesproken’ 
opdracht in het leven om elkaar van dienst te 
zijn, iets te betekenen voor een ander, elkaar 
te inspireren. Het is ingegeven door het hart.

11. Wat doet bidden voor u?
Het bidden helpt me om mijn kleinheid te 
beseffen. Het helpt me om mezelf te blijven. 
Dat ik mezelf vergeet. Daardoor kan ik 
meer aan God denken en aan zijn genade. 
Hij is een wezenlijk deel van mijn bestaan. 
Het geeft me veel vertrouwen in Gods 
aanwezigheid in mijn leven. In de stilte van 
het bidden komt God echt tot zijn recht.

Dit is mijn favoriet gebed: ‘Jezus leer mij van 
jou te houden.’ Dat heb ik als kind van mijn 
moeder geleerd en het blijft. Het aardige is 
dan misschien te vertellen dat ik het dan bid 
in mijn moedertaal. Ik heb vierentwintig 
jaar geleden in een retraite een opdracht 
meegekregen: een opdracht van Jezus voor 
ieder van ons. Dat Jezus vraagt: geef mijn 
volk een indruk van wie ik ben. Ik zie dit als 
mijn eigen opdracht. Het is goed een vorm 
te zoeken die bij je past. Je voelt je thuis. Van 
daaruit ga je verder leven.

12. Is er nog een bijzondere gedachte 
die u wilt meegeven aan de lezer van dit 
parochieblad?

Ja. Ik heb een wens voor ieder van ons. 
Laten we ons geloof persoonlijk maken. 
Dan wordt het iets van je zelf. Dan maak je 
anderen vanzelfsprekend warm voor geloof. 
Het biedt je meer houvast in het leven. 
Ik hoop dit aan veel mensen te kunnen 
doorgeven.

Sebastian, veel dank voor het willen 
meewerken aan dit vraaggesprek. Dank dat 
u aan ons uw persoonlijke visie hebt willen 
doorgeven.

Josephine Hamelinck

RouWZoRG
Verslag van de voorstelling Terugspeeltheater Draad 

“Rouwen is draden weven en knopen leggen om niet te vergeten.”

RouWZoRG  
REGIo 0114 noDIGT 

u uIT oP DE 
lEZInG Van 
 1 oKToBER

Als ik thuiskom… waar alles 
herinnert aan jou …

Thuiskomen… het voelt zo anders.”
door Daan Westerink om 20 uur te 

Hulst

In het WZC Curamus lokatie de Blaauwe 
Hoeve Truffinoweg 2 Hulst. Daan is 
rouwdeskundige, journaliste, docent en 
boeiend spreekster. Ze was te gast bij 
‘Breingeheim’ waar zij spreekt vanuit haar 
eigen verlieservaring en als auteur van 
‘Leven zonder ouders’ en ‘Verder zonder 
jou’. Inschrijven is nodig en kan bij het 
rouwzorgteam schriftelijk, telefonisch of 
per mail liefst vóór 20 september :
Fien Martinet: Emmabaan 74 4576 EG 
Koewacht 0114/364050 l.martinet@
kpnplanet.nl
Maggie Sandkuyl: Poorterslaan 111 4561 
ZM Hulst 0114/315140
msandkuijl@zeelandnet.nl

maar je verdriet delen helpt écht.
Als jij dit ook wilt, neem dan contact op vóór 
6 oktober met het rouwzorgteam:
 - Fien Martinet, ervaringsdeskundige / ver-

antwoordelijke Koewacht, 0114/364050, 
l.martinet@kpnplanet.nl

 - Maggie Sandkuyl, maatschappelijk werkster / 
gecertificeerde rouw-/verliesbegeleidster, 
0114/315149, msandkuijl@zeelandnet.nl

 - Katrien Van de Wiele, pastoraal werkster 
in de regio /Rouwzorg, 0115/454088, 
kvdwiele@zeelandnet.nl

als ik thuiskom… 
waar alles herinnert aan jou…

jaarthema 2013-2014 van 
Rouwzorg Regio 0114
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Wie je ook bent... 
jij hebt talent!
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1. Kies uw foto (+ tekst)

2. Kies de maat en                     
    kleur kaars

3. En wij doen de rest! 

 

Maat kaars        Prijs per stuk
70/200 wit of ivoor               vanaf € 5,90 ex. btw
60/200 wit of ivoor               vanaf € 5,00 ex. btw
60/150 wit of ivoor               vanaf € 4,75 ex. btw
50/80 ivoor         vanaf € 3,00 ex. btw

Levering vanaf 25 stuks. Proefexemplaar op aanvraag.

CILINDERKAARSEN MET EIGEN FOTO/TEKST

Zet uw kerk, kapel, vrijwilligers, ... in het licht!

1.          2.                   3. 

Galvaniweg 20 - 5482 TN Schijndel (Bedrijventerrein Duin III - Oost)
Tel. 073-549 2511 - Fax. 073-547 9432 - E-mail  info@boca.nl - Internet  www.boca.nl

SB
36

13
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Dela Uitvaart Verzorging.indd   1 15-04-2010   11:16:21
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Al ruim 75 jaar ervaring in het verzorgen van uitvaarten.

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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SB32973

Administraties en Belastingzaken

Verzekeringen

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

Telefoon: 0114-682420
SB29419

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
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Vanaf najaar 2012 tot aan half februari 2013 
zijn er vier leerhuisavonden gehouden in het 
Poorthuis te Kloosterzande. We mochten 
ons verheugen in een redelijk tot goede 
opkomst tussen de 8 en 18 deelnemers, dat 
wisselde per avond. De thema’s waren heel 
verschillend van aard. 
De eerste avond was vooral inleidend 
bedoeld om met elkaar te ontdekken wat 
we onder spiritualiteit kunnen verstaan. 
Daarbij stonden vragen centraal als: Wie ben 
ik? Wat kan ik met mijn leven doen? Ieder 
mens is op zoek naar een zinvol leven en wil 
steeds verder groeien in zijn mogelijkheden. 
Spiritualiteit speelt daarin een essentiële rol. 
Maar hoe ontwikkel je een eigen ‘spirituele 
weg’? Aan de hand van voorbeelden uit 
de kerkgeschiedenis en bepaalde spirituele 
tradities maakten we kennis met figuren 
die daarin een belangrijk stempel hebben 
gedrukt. We lazen met elkaar enkele teksten 
van Theresa van Avilla en we hoorden iets 
over de Benedictijnse kloosterregels. Ook 
stonden we stil bij het gedachtegoed van 
Etty Hillesem en Dorothee Sölle. 
Op de tweede avond hebben we o.a. 
kennisgemaakt met de zgn. Lectio Divina. 
Dit is een methode die helpt om een 
Bijbelgedeelte spiritueel aandachtig meerdere 
malen te lezen en te verstaan. Psalm 46:11 
vormde daarbij een mooi uitgangspunt met 

de woorden: Wees stil en weet dat ik God 
ben. Een van de gevolgen van een spirituele 
leefstijl is: de stilte bewaren in de drukte van 
alledag en ruimte maken voor God. 

In het tweede gedeelte van die avond 
maakten we kennis met het werk van de 
Engelse kerkmusicus en componist John 
Rutter. We luisterden naar het lied The 
Lord is my light and my salvation. De 
Heer is mijn licht en mijn redding. Een 
tekst enigszins bewerkt naar Ps. 27. Nadat 
we stil hadden gestaan bij de combinatie 
van tekst en muziek, geïnspireerd op een 
Bijbels tekst, luisterden we naar een werk 
uit zijn Mass of the Children, met daarin 
opgenomen het Dona Nobis Pacim. Naast 
de inhoudelijke kennismaking met dit thema 
muziek en spiritualiteit was er opnieuw 
ruimte voor persoonlijke bespreking en het 
delen van ervaringen. Telkens ontstond er 
een boeiend gesprek over het onderwerp 
van de avond. Juist de veel-kleurigheid van 
de deelnemers maakte dit onderdeel tot een 
rijk leermoment. Het was bijzonder hoe we 
met elkaar tot een gemeenschappelijk gebed 
kwamen, waarin ieder zijn of haar aandeel 
had.

Op de derde avond hadden we als gast in ons 
midden zr. Noëla Polet, die ons inwijdde in 
de betekenis van de zgn. woestijnmoeders. 
Dit was voor velen een ontdekking. Het 
was bijzonder om aan de hand van teksten 
uit de eerste eeuwen van de vroege kerk te 
ontdekken hoe men toen inspiratie opdeed 
in een meer mediterend leven en wat dit 
voor ons moderne mensen nog altijd de 
ogen kan openen voor het mystieke leven 
met God. Ook kon men op de boekentafel 
literatuur vinden die over de verschillende 
thema’s handelden. Anselm Grün is op dit 
moment een van de meest gelezen auteurs.

Drie recente publicaties op dit gebied zijn de 
volgende uitgaven:
Iedereen spiritueel!, een praktisch groeiboek 
voor je eigen spiritualiteit (uitgave Halewijn/
Adveniat); 
een handboek christelijke meditatie 
(vertrekpunten, wegen en vruchten) 
onder redactie van Lex Boot, (uitg. 
Boekencentrum), 

en het boek van Kick Bras Mystiek leven 
(levenslessen in mystieke teksten, uitgave 
Abdij van Berne-Heeswijk).

De laatste avond werd gekozen voor het 
thema spiritualiteit en film. De keuze was 
gevallen op een Japanse film van de regisseur 
Yojiro Takita met als titel: Departures. Een 
aangrijpend verhaal over leven en dood 
en hoe een mens steeds fijngevoeliger kan 
leren omgaan met officiële rituelen rond 
de dagelijkse confrontatie met de dood. 
Het betrof hier een man die werkzaam was 
in de verzorging van overledenen en de 
begeleiding rond de laatste uitvaart van een 
geliefde. Ronduit aangrijpend wat gebaren 
(de mimiek) en de cellomuziek kunnen doen. 
De avonden werden telkens besloten met 
een kort meditatief moment of avondgebed. 
De eerste afsluiting werd gecombineerd met 
een spirituele wandeling naar de Hof te 
Zande Kerk. Via een donker kerkpad, hier 
en daar verlicht met lantaarntjes, leerden we 
al wandelend een psalmwoord verstaan als 
dit: Uw woord is een lamp voor mijn voeten, 
een licht op mijn pad. De illustratie bij deze 
impressie is van Marc Chagall en op dit 
psalmwoord geïnspireerd. Het oecumenisch 
overlegorgaan kijkt tevreden terug op deze 
eerste serie avonden. Binnenkort zullen we 
bespreken hoe we hier een vervolg aan 
kunnen geven.

We willen alle deelnemers bedanken voor 
hun inbreng op de verschillende avonden. 
Voor velen smaakt het naar meer en daarom 
willen we nagaan welke aspecten we nog 
aandacht willen geven. Wij houden u ook via 
dit kerkblad en via de website op de hoogte 
over de mogelijke plannen voor een nieuwe 
serie leerhuisavonden over spiritualiteit.

Informatie kunt u inwinnen bij onder-
getekenden: 
Ralf.grossert@zeelandnet.nl 
tel. 0114-31 32 99 of
ds@pjoverduinprotgemeente.com 
tel. 0114-68 33 60

Deze activiteit gaat uit van het oecumenisch 
overlegorgaan waarin participeren de RK 
parochie H. Maria Sterre der Zee en de 
Protestantse gemeente Oosthoek.

TERuGBlIK oEcuMEnIScH lEERHuIS oVER SPIRITualITEIT

Wie God niet zoekt en vindt 

In alledag,

treft Hem ook niet 

In heilig boek of kerk. 

(P.V.)

Zoveel uitvluchten
Er is zoveel te verzuimen
Om je te excuseren.
Er is zoveel te bedenken
Om je geweten te sussen.
Er zijn zoveel slootjes te graven
Voor Gods water over Gods akker.

Uit De Roerom 

Een hartelijke kerk staat niet alleen 
open voor gediplomeerde gelovigen. 
Maar ook voor amateurs en zal dus 
geen zoekende ziel in de kou laten 
staan.

Ds. Nico ter Linden
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Bijna niet te geloven en toch waar, alweer 
vier jaar geleden rondden een aantal 
gedreven vrijwillig(st)ers de intensieve cursus 
tot uitvaartvoorganger af. Sinds begin mei 
2009 gaan ze met grote regelmaat voor bij 
uitvaarten in de parochie. Daarbij treden ze 
tijdens de dienst altijd met twee personen en 
in wisselende samenstelling naar voren. Dat 
gebeurt meestal in de parochiekerk, maar 
soms ook in het crematorium. De drijfveer 
is nog steeds: vanuit geloof nabestaanden 
op een goede, kwaliteitsvolle en persoonlijke 
manier de kans geven afscheid te nemen van 
hun dierbaren. Wat bij het begin niet werd 
verwacht, bleek toch werkelijkheid te zijn. 
Voor nabestaanden maakt het heel vaak niet 
uit, wie er namens de geloofsgemeenschap 
voorgaat bij de uitvaartdienst van hun 
dierbare. Als degene die voorgaat, maar 
betrokken is en bereid is te luisteren naar 
hun verhaal, in staat is te horen wat er 
gezegd wordt en wat niet gezegd wordt. 
Als diegene die voorgaat maar in staat is 
het geloofsverhaal en de hoop die spreekt 
vanuit de Paasgedachte onder woorden weet 
te brengen. Als degene die voorgaat maar in 
staat is te spreken vanuit haar of zijn eigen 
geloof gedragen. Als er echte aandacht is, 
volgt al heel snel het vertrouwen, de ‘klik’. 
Wat bij het begin alleen maar een aanvulling 
was wegens een tekort aan beroepskrachten, 
heeft door de jaren heen een andere invulling 

gekregen. 
Vrijwillig(st)ers die voorgaan bij uitvaarten 
zijn niet langer, ‘alleen maar opvulling’ voor 
de beroepskrachten. Ze hebben inmiddels 
hun waarde meer dan bewezen als volwaardige 
voorgangers. Zij zorgen er mede voor dat 
alle mensen die vanuit onze parochiekernen 
overlijden, de kans krijgen om vanuit geloof 
een waardig afscheid te vieren. Zij worden 
geprezen om hun pastorale inbreng, vanaf 
het eerste contact na overlijden tot aan het 
rouwbezoek na enkele weken. En ja, ze zijn 
echt vrijwillig(st)ers die vanuit hun geloof, 
hun engagement, bijdragen aan de opbouw 
van onze parochie. Ze zijn onmisbaar. Door 
de jaren heen is de groep omwille van allerlei 
omstandigheden een stuk kleiner geworden. 
Maar Jo, Els, Margriet en Emmy dank en 
ontzettend veel waardering voor jullie inzet 
en betrokkenheid. 
Lijkt het voorgaan bij kerkelijke uitvaarten 
ook iets voor u? En ziet u niet op tegen het 
volgen van een cursus tot uitvaartvoorganger? 
Neem dan contact op met één van de 
pastores. Wanneer het lukt om een aantal 
mensen samen te brengen, starten we 
opnieuw een cursus op.

Bestuur en pastoraal team van de parochie 
H. Maria Sterre der Zee
Jaap Klok en Katrien Van de Wiele

MEDITaTIE-
BIjEEnKoMSTEn

Beste mensen,
de komende weken van de zomer en de 
vrije tijd die we ons gunnen nodigen 
ons uit weer eens bewuster te kijken 
en te luisteren naar al het mooie dat 
ons omgeeft. Stilte en aandacht zijn de 
sleutels naar een rijker leven, ook als 
straks de vakantie weer voorbij is. De 
karmeliet Jan Lammens schrijft hierover 
het volgende gedicht: 

‘Verstil en luister:
er wordt gezongen,
- geen woord je hoort,
geen klank weerklinkt -
een lied van louter zijn.

Wees stil en luister:
de bomen zingen
- geen lover ruist,
roerloos de stammen -
ze zijn: dat is de zang.

Wees stil en luister:
God zingt Zichzelf de lof
in al wat leeft, wat is.
God zingt in mij: ik ben.

Word stiller nog en hoor:
God zingt Zichzelf volwaardig lof.
Hij zingt: Hij is het Zijn.
Wees stil en luister:
het zijn: het zingt.’

Na de zomer gaan we samen verder op de 
weg van het luisteren naar de stilte en het 
inoefenen van aandacht.
Wij komen bij elkaar op de volgende 
avonden: 12 september, 17 oktober, 14 
november, 12 december en 16 januari.
Plaats: Clinge, parochiezaal. Tijd: vanaf 
19.30 tot ongeveer 21.00 uur

Graag tot dan,
Ralf Grossert p.w.

Wij kwamen met 26 personen samen bij 
de kerk te Boschkapelle, met als doel een 
fietstocht te maken langs Mariakapelletjes 
in Vogelwaarde, Ossenisse, Kloosterzande 
en Hengstdijk. Een fietstocht van ongeveer 
30 km. We wilden ons bij elk kapelletje 
verdiepen  in de betekenis van Maria in ons 
leven.

Pater Reurs heette ons allen welkom en 
mevr. Van Tiggelen nam de zorg op zich als 
verkeersleidster.

Het eerste kapelletje was dichtbij de 
startplaats. Er werd een tientje van de 
rozenkrans gebeden en er werd een 
Marialiedje gezongen.We reden verder naar 
Stoppeldijk, waar we onze gebeden aan Maria 
ten gehore brachten bij twee kapelletjes. 
Een op de Margaretsedijk en een aan de 
Zuidweg. Daarna met de wind flink tegen 
naar het Vogelfort en Ossenisse. Maar ja, 
het was dan ook een soort bedevaart en dat 
mag wat energie kosten. Bij het Mariabeeldje 
in Kloosterzande zijn we ook afgestapt om 
te bidden en te zingen, zoals bij de vorige 
kapelletjes is gebeurd. Via een grote omweg 
kwamen we bij het Mariakapelletje in de 
buurt van de oude school in Hengstdijk.

Onze ‘bede’tocht werd afgesloten in de kerk 
te Hengstdijk. De korte viering daar begon 
met het lied “Gekomen is uw lieve mei, 
Maria”. Daarna hebben we de litanie van 
Maria gebeden. Ook de heiligen van onze 
parochies werden niet vergeten. Tot slot 
hebben we het lied “Te Lourdes op de 
bergen” gezongen.

Onder het genot van heerlijke cake en 
warme koffie - een versnapering die ons 

VRIjWIllIG(ST)ERS DIE VooRGaan BIj 
KERKElIjKE uITVaaRTEn

KaPEllETjESRouTE 26 MEI 2013

allen goed deed in een warme kerk- hebben 
we nog wat nagepraat over de fietstocht. Het 
heeft ons goed gedaan na deze tocht door 
weer en wind om zo ontvangen te worden 
door dhr. en mevr. De Cock. 

Het was een mooie bedevaart, met mensen 
allen blij gezind, in deze Maria(mei)maand. 
Dank aan pater Reurs en mevrouw van 
Tiggelen.

Theo Mahu
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Waar ervaring en kennis elkaar ontmoeten.
Wie in Heinkenszand op 20 maart bij de 
regionale Vormselviering was, heeft haar 
vast wel gezien. Charisma was daar als 
jurylid aanwezig. Anderen kennen haar van 
het Jongerenpastoraat in Heinkenszand, dus 
onbekend is zij niet. Maar wie weet dat 
Charisma Vrutaal de cursus Theologische 
Verdieping volgt? Een paar mensen 
misschien. Daarom vroeg ik haar er iets over 
te vertellen aan de hand van een paar vragen 
die ik stelde voor Parochienieuws. 
Wat was de aanleiding om deze cursus te 
volgen?
Het antwoord was eenvoudig. Nieuwsgierig-
heid, omdat ik weinig wist over de bijbel. 
Van huis uit heb ik niet veel meegekregen. 
Mijn geloof komt uit mijn hart, ik kan 
spreken uit ervaring, maar in het contact 
met jongeren mistte ik de onderbouwing 
van het geloof. 
Op de vraag welke vakken het meeste indruk 
hebben gemaakt komt als eerste het oude 
testament naar voren. In het bijzonder het 
vertalen uit het Hebreeuws en ontdekken 
dat woorden meerdere betekenissen hebben. 
Charisma benadrukt hoe belangrijk het voor 
haar is om bij het lezen van de bijbel de 
teksten naar jezelf en naar anderen toe te 
vertalen in het hier en nu. Dat is nodig om 
in het jongerenpastoraat een sterke basis te 
leggen en richting te geven aan het leven. 
Zij vertelt dat ook de andere vakken zoals 
dogmatiek, belangrijk en boeiend zijn. In de 
lessen wordt vaak verwezen naar aanvullende 
literatuur voor verdieping. Helaas ontbreekt 
haar dan veelal de tijd. Gelukkig is dit niet 
verplicht. Aanwezig zijn is wel belangrijk, 

want daar steek je al heel veel op, aldus 
Charisma. Dat lukt haar goed. Dit brengt 
ons naar de volgende vraag.
Hoe is het om naast een baan deze cursus 
te volgen?
Dat was wel een drempel. Elke donderdag-
avond les van 19.00 tot 22.00 en dat 2 of 
3 jaar lang, naast de baan die je hebt! Wat 
blijkt nu? Eenmaal begonnen, al na een paar 
weken, vergeet je de tijdsinvestering, omdat 
er zoveel te leren is en omdat de lesstof heel 
fijn behandeld wordt. Charisma is zelfs aan 
het 3de jaar begonnen. Met haar 38 jaar is 
zij de jongste op de cursus. Zij merkte op 
dat ook oudere cursisten nieuwsgierig zijn 
naar, twijfel hebben over het geloof en zich 
willen verdiepen. De prettige sfeer tijdens 
de cursusavonden heeft haar er toe aangezet 
om ook het derde jaar van de cursus met 
veel plezier te volgen. Eind mei is Charisma 
klaar: “maar wanneer de cursus stopt, gaat 
het voor mij verder met leren en ontdekken 
wat in deze cursus is aangereikt”. 

Theologische verdieping is er voor iedereen. 
Bent U ook nieuwsgierig? 
In september start in Goes opnieuw de 
cursus theologie. Het gaat om een 2 jarige 
opleiding van 30 lesavonden per jaar. Na 
die 2 jaar bestaat de mogelijkheid nog 
voor een 3de jaar te kiezen. De cursus is 
oecumenisch van opzet, ook de docenten zijn 
van zowel protestantse als katholieke huize. 
Veel aandacht wordt besteed aan de bijbel, 
zowel het oude als het nieuwe testament. 
Cursisten worden gevoelig gemaakt om de 
bijbel te leren lezen vanuit de concrete 
situatie, waarin die verhalen tot stand zijn 

gekomen. Verder komt de kerkelijke leer 
uitvoerig ter sprake: hoe is de geloofsleer 
tot stand gekomen en wat heeft ertoe geleid 
dat die leer op die manier geformuleerd 
werd. Maar zoals het leven zelf is, is ook het 
geloofsleven voortdurend in ontwikkeling. 
Daarom wordt er ook aandacht besteed aan 
de filosofie : hoe hebben bekende filosofen, 
vroeger en nu, zich een beeld van God 
gemaakt? Daarnaast worden de cursisten 
ook ingeleid in vakken als kerkgeschiedenis, 
liturgie, ethiek en pastoraat. De meeste van 
deze vakken komen uitvoerig ter sprake in 
het 3de cursusjaar.
Cursisten blijken enthousiast. Charisma is 
een van hen. Veel mensen zijn op zoek naar 
verdieping en noemen de cursus een bron 
van inspiratie!
Aan de cursisten worden, wat vooropleiding 
betreft, geen bepaalde eisen gesteld. Wel 
wordt verwacht dat men openstaat voor de 
kerkelijke achtergrond van medecursisten, 
noodzakelijk voor een vruchtbare 
samenwerking. Verder wordt van de 
cursisten verwacht dat zij deelnemen aan 
de discussie en regelmatig aanwezig zijn. De 
lessen worden gegeven op donderdagavond 
van 19.00-22.00 in de Oosterkerk in Goes. 
De kosten bedragen 250 euro per jaar.
Donderdag 27 juni om 19.30 is er een 
voorlichtingsavond in de Oosterkerk, 
Bergweg 88 in Goes.
De cursus begint op 5 september 2013. Voor 
meer informatie of het aanvragen van een 
boekje, kunt u contact opnemen met Liduïn 
Korrel, tel. 0113-563786 of 06-10209147. 
Mailen kan ook liduin@hetnet.nl Kijk ook 
op onze website www.ctvgoes.nl 

cuRSuS THEoloGIScHE VERDIEPInG

KERKKoERIERTjES
Steven de Koning
Bisschop Liesen benoemt pastor Steven de Koning tot pastoor 
(plebaan) van de H. Antoniuskathedraal te Breda. De benoeming 
gaat in per 1 juni 2013.Pastor De Koning zal zijn aanstelling in de 
H. Antoniuskathedraal combineren met zijn werkzaamheden als 
vice-kanselier op het bisdomkantoor in Breda. 
Zoals u weet heeft Steven na zijn priesterwijding een kleine tijd in 
onze parochies gewerkt. Op 23 januari 2010 wijdde mgr. Van den 
Hende hem in de H. Antonius kathedraal tot priester voor het bisdom 
van Breda. De volgende dag deed hij zijn eerste eucharistieviering 
in Hulst. We wensen Steven in zijn nieuwe werkplek goede en 
werkzame jaren toe.

Wereldjongerendagen
Komende zomer vinden in Rio de Janeiro de Wereldjongerendagen 
(WJD) plaats. Dit is het grootste jongerenevenement ter wereld

Bedevaart naar Kevelaer
De Broederschap van O. L. Vrouw van Kevelaer Breda e.o. en 
Oost-Zeeuws-Vlaanderen organiseert de bedevaart op dinsdag 30 
en woensdag 31 juli. Twee dagen van bezinning, gebed, liturgie, 
processies en ook gezelligheid.
Informatie: 076-5217662
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Elke zondag tot en met 15 september:
Openstelling van de koorkerk en Librije van 
de basiliek te Hulst vanaf 14.00 – 17.00 uur,
met uitzondering van 23 juni en 1 september.
Extra openstelling op zaterdag 14 september.
Elke dinsdagochtend:
Gebedsgroep in het kerkzaaltje aan de H. 
Henricuskerk van Clinge van 9.30 – 11.00 
uur. 
Elke dinsdagavond t/m oktober:
Viering in de kapel van O.L. Vrouw Ter 
Eecken te Kapellebrug om 19.00 uur.
Elke woensdagavond het hele jaar door:
Eucharistieviering in de Basiliek te Hulst om 
19.00 uur.
Elke derde donderdag van de maand:
Gebedsbijeenkomst ter ere van de vrouwe 
van alle volkeren in de kapel van O.L.Vrouw 
ter Eecken te Kapellebrug
Elke eerste vrijdag van de maand:
Eucharistieviering in de Basiliek te Hulst om 
19.00 uur.
Elke derde vrijdag van de maand:
Een half uur stilte en bezinning rond het 
heilig sacrament in de Basiliek te Hulst om 
19.00 uur.
Elke eerste zaterdag van de maand:
Rozenkransgebed voor de vrede in de kapel 
van O.L.Vrouw ter Eecken te Kapellebrug 
om 14.30 uur.
Elke laatste zaterdag van de maand:
Kledinginzameling aan de tuinpoort van de 
pastorie in Hulst van 10.30 uur tot 11.30 
uur.

junI
Zaterdag 29 en zondag 30 juni:
In het kader van het Midzomerfeest is in de 
Catharinakerk te Hengstdijk weer een grote 
boekenmarkt met duizenden mooie boeken 
in allerlei genres.

julI
De gehele maand juli (vanaf 3 juli) is 
de Catharinakerk te Hengstdijk dagelijks 
geopend van 14.00 tot 17.00 uur. Men kan 
dan de kerk bezichtigen en er is tevens een 
expositie van kunstwerken uit onze eigen 
regio.

auGuSTuS
Zondag 18 augustus: 
Peuter- en kleuterkerk te Heikant 11.00 uur
Woensdag 14 augustus:
Eucharistieviering Hulst, voorganger 
bisschop Liesen 19.00 uur.

SEPTEMBER
Donderdag 12 september:
Meditatiebijeenkomst in de parochiezaal te 
Clinge om 19.30 uur
Vrijdag 20 september - zondag 22 september:
Van vrijdagnamiddag 20 tot zondag-
namiddag 22 september 2013 biedt Noëla 
Polet. Een bezinningsweekend in het 
Bezinningscentrum Hof Zevenbergen, 
Kasteeldreef 22 te 2520 Ranst (B) met 
als thema: Apocalyptiek in het Nieuw 
Testament. Wij duiken dit weekend onder in 
moeilijk toegankelijke teksten van het NT:
Apocalyptische passages in het Marcus 
evangelie en in Boeken van de Openbaring 
van Johannes. Inschrijving is mogelijk via 
pastor Polet, Steenpit 12, 4561 CS Hulst 
of poletnj@zeelandnet.nl De betaling wordt 
ter plekke geregeld. Niemand wordt om 
financiële redenen uitgesloten.

oKToBER
Dinsdag 1 oktober:
Lezing Rouwzorg Regio 0114 door Daan 
Westerink in WZC De Blaauwe Hoeve 
te Hulst om 20 uur met als thema ‘Als 
ik thuiskom... Thuiskomen... het voelt zo 
anders.’ Inschrijven bij: 
l.martinet@kpnplanet.nl of 0114 - 36 40 50
kvdwiele@zeelandnet.nl of 0115 - 45 40 88
msandkuijl@zeelandnet.nl of 0114 - 31 51 49
Donderdag 17 oktober:
Meditatiebijeenkomst in de parochiezaal te 
Clinge om 19.30 uur

Bijeenkomsten Rouwgroepen vanaf 12 
november: 
Deze vinden plaats in de pastorie te Hulst op 
dinsdagavonden (19.30 uur):
 - 12 november
 - 19 november
 - 26 november
 - 3 december
 - 10 december
 - 17 december

en op donderdagnamiddagen (14.00 uur) 
 - 14 november
 - 21 november
 - 28 november
 - /5 december
 - 12 december
 - 19 december

Vooraf inschrijven bij: l.martinet@
kpnplanet.nl of 0114 – 36 40 50
kvdwiele@zeelandnet.nl of 0115 – 45 40 88
msandkuijl@zeelandnet.nl of 0114 – 
315149

REGIonalE KERKElIjKE acTIVITEITEn 
 In DE PaRocHIEKERnEn Van 
 ooST ZEEuWS-VlaanDEREn

(Wijzigingen voorbehouden) 

WERKBEZoEK 

BISScHoP lIESEn

Vanaf woensdag 16 januari 2013 is 

de bisschop begonnen met een serie 

werkbezoeken aan de parochies van het 

bisdom Breda. Hij zou op 20 februari j.l. 

onze parochie bezoeken, maar dit is in 

verband met ziekte niet doorgegaan.

De kennismaking vindt nu plaats op 14 

augustus a.s.. De bisschop zal de gehele 

dag kennis maken met het gebied, de 

mensen en aspecten van het parochieel 

leven in OZVL.

Deze dag zal worden afgesloten met een 

Eucharistieviering in de H. Willibrordus 

basiliek te Hulst. De bisschop zal hierin 

voorgaan. Aanvang 19.00 uur.

U bent allen van harte uitgenodigd om 

deel te nemen aan deze H. Eucharistie 

viering.

Na de viering is er gelegenheid om elkaar 

te ontmoeten onder het genot van een 

kop koffie of thee.

Wij hopen u te mogen begroeten op 14 

augustus om 19.00 uur in de basiliek van 

de H. Willibrordus te Hulst.

DEnKT u EVEn 

MEE?

Onze wereld heeft kennis en kunde tot 

koning gekroond en geprobeerd het 

zonder religie te stellen. Dit heeft grote 

zegeningen gebracht en ons verlost van 

de bevoogding door de kerken. 

Maar tegelijk zijn wij onze oriëntatie 

kwijt, zijn we ontheemden geworden op 

’n verdwaald planeetje in ’n leeg heelal.

(Edy Korthals-Altes)
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DooPRooSTER 2013
Definitief dooprooster juli t/m december 2013 

Doopdatum Tijd en plaats catechese Vergaderplaats Voorganger

14 juli 14.00 Boschkapelle  3 juli Sacristie Kloosterzande Ralf Grosswert

 15.30 Kloosterzande

28 juli 14.00 N. Namen 16 juli Pastorie St. Jansteen Chantal v.d. Walle

 15.30 St. Jansteen

 1 september 14.00 Hulst 20 augustus Pastorie Hulst Katrien v.d. Wiele

 15.30 Hulst

15 september 14.00 Koewacht  3 september Parochiezaal Clinge Ralf Grossert

 15.30 Clinge

29 september 14.00 Kloosterzande 17 september Sacristie Kloosterzande Chantal v.d. Walle

 15.30 Hengstdijk

 6 oktober 14.00 Lamswaarde 24 september Pastorie Hulst Chantal v.d. Walle

 15.30 Heikant

20 oktober 14.00 Hulst  8 oktober Pastorie Hulst Katrien v.d. Wiele

 15.30 Hulst

 3 november 14.00 St. Jansteen 22 oktober Pastorie St. Jansteen Katrien v.d. Wiele

 15.30 Graauw

17 november 14.00 Stoppeldijk  5 november Sacristie Kloosterzande Ralf Grossert

 15.30 Kloosterzande

24 november 14.00 Hulst 12 november Pastorie Hulst Katrien v.d. Wiele

 15.30 Hulst 

Voor de jeugd

Weer heel veel kinderen hebben in onze 
parochie de eerste Heilige communie mogen 
ontvangen. Een belangrijk moment waar 
ruim van te voren naar toegeleefd wordt.

Op school oefenen met pastor Chantal. 
Thuis in het boekje werken; met Juul in 
de wolken. Een leerboekje met de giraf 
Juul waarin de kinderen op een leuke 
eigentijdse manier allerlei onderwerpen 
rondom de EH communie doorlopen. Ook 
de andere kinderen in het gezin doen mee. 
Kennismakingsviering in de kerk. Oefenen 
in de kerk voor de grote dag.

En dan is het zover. Daar lopen ze dan door 
het gangpad. Op weg naar het altaar. Wat 
worden ze al groot. Een belangrijke stap 
in hun leven. De eerste heilige communie. 
Serieus over wat komen gaat. Ook tijd voor 
een lach. Mooie teksten. Er is muziek. Ieder 
kind heeft zijn/haar taak. 

Indrukwekkend.

En wat een mooi gezicht. Als die gespannen 
gezichten, gaat het allemaal wel goed? 
Natuurlijk! Met flink wat oefenen en 
voorbereiding. En soms ook wel eens even 

een correcties is het weer helemaal goed 
gedaan.
Het mooiste is altijd als het dan eindelijk 
zover is : de communicanten krijgen voor de 
eerste keer het Heilig Brood van Christus. 
Daar hadden we natuurlijk goed op 
geoefend. Hoe loop je naar de pastor, hoe 
hou je je handen. Maar ze deden het allemaal 
heel erg goed. 

En trots dat we dan allemaal zijn. Ja het vraagt 
de nodige voorbereiding en inspanning van 
velen maar het is en blijft een prachtig en 
feestelijk gezicht. Daar kan je als pastor echt 
van genieten.

Met dank aan iedereen die meegeholpen 
heeft : het was is inderdaad indrukwekkend 
en een dag om nooit te vergeten.
En nu gaan we op weg. Of zoals Juul het 
zegt: Doe zo voort. Want nu begint het pas. 
Want communie is delen, en danken, en 
feesten. En dat kan je je hele leven doen! Een 
mens is niet gemaakt om alleen voor zichzelf 
te leven. Dat is wat Jezus ons leerde. En dat 
kan elke dag. 

Pastor Chantal van de Walle 

EERSTE HEIlIGE coMMunIE

Een dag

om lief te hebben...

Een dag

van luisteren...

Een dag

om te bewaren

en mee te dragen

een leven lang...

Een moeder van een communicant

nIEuWE DaTuM 
PEuTER- En 

KlEuTERKERK
In tegenstelling tot het eerdere bericht 
in de kerk is de volgende peuter- en 
kleuterkerk op zondag 18 augustus in 
Heikant. De viering begint om 11.00 uur.
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Voor de jeugd

Het is vakantie. Samen genieten we van met 
elkaar spelen. In de natuur, gewoon thuis of 
met papa en mama ergens naar toe. Zin in 
een ijsje.Je mag het hebben, maar eerst moet 
je aan het werk. Je ziet het al meteen.Trek 
een potloodlijntje van a naar b. Ga zomaar 
door tot z. Ga heel precies van puntje naar 
puntje. Als je het heel netjes doet krijg je 
misschien wel een echt ijsje. Dat is echt 
smullen.

KlEuRPlaaT En PuZZEl

STERREn TEllEn

Ik kan tellen, eerst komt een.
Dat was God, die was alleen.

Toen gingen er lichtjes aan,
Een de zon en twee de maan.

Een-twee-drie-tien-honderd-acht.
Zoveel sterren in de nacht.
Een-twee-drie-twaalf-duizend-zeven.
Zoveel mensen mogen leven.

Die gaan springen, werken, spelen,
Huilen, lachen, eten delen.

Honderd-duizend-zestien-een.
Nu is God niet meer alleen!
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cluSTER MIDDEn Hulst

TEnToonSTEllInG 
KERKScHaTTEn 

lIBRIjE En GIlDEn
In de Librije van de basiliek Hulst, de 
mooiste kerk van Nederland, worden ook dit 
jaar weer de kerkschatten getoond. Tevens 
wordt dit jaar in de tentoonstelling aandacht 
besteed aan het landelijk thema van Open 
Monumentendagen (14 en 15 september) 
in 2013 MACHT EN PRACHT, met 
speciale aandacht voor de Gilden (o.a. St. 
Sebastiaansgilde).
De tentoonstelling in de Librije in de 
koorkerk is geopend iedere zondagmiddag 
(14-17 uur) vanaf 19 mei t/m 15 september, 
uitgezonderd de doopzondagen 23 juni en 
1 september 2013. De toegang is gratis. U 
bent van harte welkom

Nevenstaande tekst verwoordt kort en krachtig de zin 
van het samen kerkzijn. Samen het kerkzijn ter plekke 
waar maken, samen de schouders er onder, er zijn voor 
elkaar. Uw kerk, mijn kerk, onze kerk, een ideale kerk 
waaraan iedereen op eigen wijze bouwt en bijdraagt. U 
bent welkom!
Ook uw kerk, de parochiekern van de H. Willibrordus 
in Hulst, werkt en bouwt met pastores en vrijwilligers 
aan een ideale kerk. Heel veel vrijwilligers maken het 
ideaal van het samen kerkzijn, in gezamenlijk gedragen 
verantwoordelijkheid met professionals, waar. Uw 
kerk, onze kerk, streeft naar een kerk van voor en door 
mensen, doet u ook mee? De volgende werkgroepen 

zijn dringend op zoek naar uitbreiding:
- werkgroepen kinderliturgie, 1e H. Communie en 

Vormsel
- organisatie en uitvoering Aktie Kerkbalans
- sleuteldragers voor het op toerbeurt openen en 

sluiten van de basiliek.
Voor meer informatie over vrijwilligerswerk en/of 
bovenstaande vacatures kunt u contact opnemen met 
ondergetekende.

Nelly Janssen-de Kooning, 0114-720350
Parochiekerncommissie /Werkgroep Vrijwilligersbeleid 
Parochiekern H. Willibrordus, Hulst.

uW KERK, MIjn KERK, onZE KERK, DE IDEalE KERK

Bid en werk

voor een kerk-

zoete inval voor ieder,

die zoekt en tast

naar ziel en zin.

Bid en doe mee

in een kerk-

onderdak voor ieder,

hoe ook geaard

hoe ook gevaren.

Bid en leef mee

met een kerk-

klankbord voor ieder;

voor lief en leed

met elkaar gedeeld.

(Peer Verhoeven)

KlEDInG-
InZaMElInG In  
ooST-ZEEuWS-
VlaanDEREn

De voorjaarsinzameling is weer voorbij. U 
hebt hieraan weer een belangrijke bijdrage 
geleverd. In totaal werd er in Kloosterzande 
500 kg, in Vogelwaarde 750 kg, in Terhole 
520 kg, in Lamswaardde 170 kg, in Clinge 
200 kg, in Nieuw-Namen 200 kg, in Sint 
Jansteen 220 kg, en in Koewacht  320 kg 
kleding ingezameld. Wij danken u hartelijk 
voor uw inzet.

Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood 
levert al 45 jaar een bijdrage aan het werk 
van Cordaid Mensen in Nood. De opbrengst 
van de ingezamelde kleding van dit voorjaar 
gaat naar het ‘droogte cyclus management’ 
project in Kenia. Binnen dit project worden 
mensen geholpen om droogteperiodes door 
te komen, bijvoorbeeld door de aanleg van 
waterreservoirs. Kijk voor meer informatie 
over Sam’s Kledingactie en de gesteunde 
projecten op www.samskledingactie.nl. 

Hartelijke groet. Team Sam’s Kledingactie 
voor Mensen in Nood
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cluSTER nooRD  Kloosterzande/Ossenisse • Lamswaarde • Terhole

17 februari 2013 was onze jubilaris Adrie Baart veertig jaar lid van 
het zangkoor in onze parochiekern Gerardus Majella Terhole. Hij is 
begonnen in 1973 bij pater Van Acker. Toen bestond het koor uit 32 
personen, dames en heren, een gezellige club. Maar na verloop van 

tijd is het ledental langzaam teruggelopen. Nu zijn er nog 4 zangers. 
U ziet ze op de foto v.l.n.r. Piet de Cock, secretaris v.h. koor, Piet 
Dobbelaar, jubilaris Adrie Baart en echtgenote Trees, Harry de Boey, 
Tilly Beaurain-van Campen. 
We hebben nog een jaar gehad dat 12 jubilarissen een oorkonde 
uitgereikt kregen omdat ze 25 jaar lid waren, ook daar was Dhr. Baart 
bij. Gestaag kwamen er minder leden en is ook de samenstelling 
drastisch veranderd. Adrie is altijd een trouw lid gebleven tot 
vandaag toe. Op tijd komen op de repetitie vindt hij heel belangrijk. 
Als het lied er niet echt goed in zit heeft hij graag dat het nog enkele 
keren herhaald wordt, zodat de melodie en de tekst echt gekend zijn.

Als de dirigent van het koor niet aanwezig is, wat sporadisch gebeurt, 
neemt hij de leiding over. Het is hem toevertrouwd. Adrie heeft hart 
voor de zaak. Nu is het zover dat de 40 jaar zijn vol gemaakt en 
heeft pater Reurs hem de gouden speld opgestoken en de oorkonde 
overhandigd.
Van harte gefeliciteerd Adrie!!!!!!

H. de Boey

Op vrijdagmiddag 22 maart jl. heeft in de 
Martinus kerk te Kloosterzande, Groenendijk 
een zogenaamde Disneyroom bijeenkomst 
plaatsgevonden. Onder leiding van Adriaan 
de Man van zelfstandig adviesbureau “Nu 
en Verder” hebben de 35 deelnemers in 
een vijftal groepen gediscussieerd over 
hun droom over onze kerk in de (nabije) 
toekomst. In vier stappen zijn deze dromen 
geconcretiseerd. Na de eerste drie fasen 
(de eerste oranje, creatieve kamer, de 
tweede bruine, kritische kamer en de derde, 
groene kamer) waren de groepen het over 
de hoofdlijnen verrassend eens. De kerk 
moet multifunctioneel worden ingericht met 
behoud van het sacrale. Naast de eredienst 
moet ruimte worden gemaakt voor meerdere 
activiteiten om de kerk toegankelijker te 
maken voor de gehele gemeenschap. De kerk 
wordt bij voorkeur een “ontmoetingsplaats” 

met een open deur, waar iedereen welkom is.
Na een korte periode van bezinning werden 
de vijf tussenresultaten van de groepen in 
een vervolgbijeenkomst (de vierde, blauwe 
kamer) op donderdagavond 11 april jl. 
gezamenlijk uitgewerkt. Concreet wordt de 
start voorgesteld van twee werkgroepen. 
De eerste werkgroep gaat verder nadenken 
hoe de kerk er binnen maximaal vijf jaar 
uit moet komen te zien. Gedacht wordt 
daarbij aan het bezoeken van kerken, die in 
dit kader aan de weg hebben getimmerd. Als 
“plakkerige” titel krijgt deze werkgroep een 
naam mee in de trant van “de kerk in 3-D” 
(dienstbaar, doeltreffend en duurzaam). De 
tweede werkgroep gaat werken aan een 
evenement om ervaring op te doen voor het 
organiseren van meerdere activiteiten. De 
uitdaging van deze tweede groep is gelegen 
in samenwerking met andere dorpshuizen, 

parochiehuizen en ontmoetingshuizen in 
de regio. De aanwezigen waren het volledig 
eens, dat een Stichting Ter Duinen bij 
voorkeur het beheer gaat voeren over alle 
Dorpshuizen in de regio! Samenwerking met 
de Dorpsraad van Kloosterzande is dan ook 
een must!
Bij de bemensing van de werkgroepen is het 
zaak deelnemers te vinden, die of kennis 
van zaken hebben, of een netwerk hebben 
of die de plannen goed kunnen verkopen. 
Indien je van mening bent op één of meer 
van die gebieden goed te passen en zin hebt 
in een uitdaging om vrijwillig doch gedreven 
je in te zetten voor de regio, nodigen we je 
uit je aan te melden op terduinenvitaal@
zeelandnet.nl of rechtstreeks bij één van de 
leden van de parochiekerncommissie.

Arnold Mannaert

aDRIE BaaRT 40 jaaR KooRlID

DE Haan KRaaIT VooRT…. In TER DuInEn



Kerkkoerier - 15

Drukwerk
Van het kleinste naamkaartje  

tot de meest luxe folder

Periodieken
Personeelsbladen, 

verenigingsnieuws enz.

Folderverspreiding
In Zeeuwsch-Vlaanderen en in de 

rest van Nedeland en België.

doet meer!
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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?
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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
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cluSTER ooST  Clinge • Graauw • Nieuw-Namen

- ondergetekende iedereen wil bedanken 
voor de blijk van waardering die zij op 26 
april mocht ontvangen?

- zij hoopt haar werk nog lang te mogen en 
kunnen voortzetten?

- er eind april 47 graven op ons kerkhof 
geruimd zijn?

- onze ‘kerkhofploeg’ nog steeds druk in de 
weer is met het verfraaien van dit kerkhof? 
(planten heg, zaaien grasgedeelten 
zie foto)

- we dit voorjaar 4 nieuwe vrijwillig(st)
ers mochten verwelkomen; 3 bij het 
koor ‘Laudate Dominum’ en 1 bij de 
kerkhofgroep?

- we, door overlijden, helaas ook van een 
trouw koorlid afscheid hebben moeten 
nemen?

- we ontzettend blij zijn dat, na het ontslag 
nemen van Aimé de Baets, ons parochieel 
gemengd koor en dameskoor een nieuwe 
dirigente hebben gevonden; nl. Marlene 
Bauwens?

- onze ‘Piet’ (van Geertruy) begin maart 20 
jaar acoliet in onze kerk was? Proficiat en 
bedankt!

- we helaas geen reactie kregen op de oproep 
(zie vorige kerkkoerier) voor een lector, 
acoliet, hulp bij de kerkschoonmaak of 
coördinator van de vastenactie en u dit 
bijgevolg nog steeds kunt doen op het tel.
nr. 0114-311332?

- onze parochiekerncommissie de nu 89 
vrijwillig(st)ers op 14 juni getrakteerd 
heeft op een BBQ als blijk van dank voor 
hun enorme inzet?

- er op 15 juni in de kerk van Nieuw 
Namen 2 jongens en 2 meisjes uit onze 
kern het sacrament van het H. Vormsel 
hebben ontvangen? Van harte proficiat!

- we dit jaar geen Eerste Communieviering 
in Clinge hadden maar dat de werkgroep 
nu al uitkijkt naar volgend jaar en hoopt 
dat zij dan weer een enthousiaste groep 
kinderen mag voorbereiden op deze mooie 
dag?

- ook onze parochiekern blij is met de 
komst van pastor Sebastian Chazhoor en 

dat we hem een aangename tijd in onze 
regio wensen?

- dat, mede hierdoor, er in onze kern 
voorlopig elk weekend nog een viering 
kan plaatsvinden?

- pastor Sebastian de gebedsgroep, die 
sinds januari elke dinsdagochtend in de 
vergaderzaal bijeenkomt, versterkt en 
er regelmatig in een Eucharistieviering 
voorgaat waarbij iedereen van harte 
welkom is?

- er in onze parochiekern 18 mensen de  
moeite hebben genomen om het enquête-
formulier van de gebouwencommissie in 
te vullen?

- we op 13 mei hebben meegewerkt met de 
inzameling van Sam’s kledingactie en we 
dit voortaan elke keer zullen doen?

- er die ochtend in ons kerkportaal rond de 
200 kg. is binnengebracht waarvoor onze 
oprechte dank?

- we iedereen een welverdiende vakantie 
toewensen en hopen dat we met z’n allen 
in september weer met frisse moed aan 
nieuw werkjaar kunnen beginnen?

… wordt vervolgd …

Annemie de Loos

Wij als PKC Clinge zijn al jaren zeer 
dankbaar voor al het vele werk wat Annemie 
voor onze parochie verricht. Of het nu 
gaat om kerkkoeriers rond te brengen 
of de uitvaarttelefoon te bemannen, 
misintenties aan te nemen en te verwerken, 
roosters maken voor de vieringen, 
kerkbestuursvergaderingen, koster zijn als 
het nodig is,kinderen voorbereiden op de 
Eerste Heilige communie en zo kan ik nog 
wel even doorgaan. En ook bij de basisschool 

heeft ze een aantal taken. Ook de fanfare 
en het toneel kunnen steeds een beroep op 
haar doen. Al dit werk is vrijwilligerswerk 
maar in deze omvang lijkt het een volledige 
baan cq dagtaak. Ik denk dat ieder in 
Clinge Annemie kent, maar omgekeerd kent 
Annemie ook bijna alle inwoners wel van 
Clinge. Als wij soms vragen hebben over 
bepaalde personen of dingen die we moeten 
weten, is het vaak in het bestuur zo van: “ 
Oh dat vragen we wel even aan Annemie, 
die weet dat wel of die kent ze wel.” Is dat 
niet zo dan gaat ze wel op pad om toch de 
vraag te kunnen beantwoorden. Kort gezegd: 
We kunnen niet zonder ons Annemie. Niet 
alleen om wat ze allemaal voor werk verricht. 
Maar ook om de persoon, de mens, wie ze is, 
en hoe ze meedenkt en voelt. Ik werk al jaren 
samen met Annemie, en hoop dit nog vele 
jaren te mogen doen samen met haar. Om 
dit alles zijn wij als PKC Clinge blij en trots 
dat deze eer haar te beurt is gevallen.
Want het is zo terecht dat zij een Koninklijke 
lintje mocht ontvangen, voor alles wat ze al 
heeft gedaan en zeker nog zal doen.

Lilian van Esbroeck
(foto: W. Meert)

WIST jE DaT… nIEuWS uIT clInGE

lInTjE annEMIE 50 jaRIG 
PRIESTERfEEST 

PaTER ManGnuS

Zondag 25 augustus a.s.
vieren we het

50-jarig priesterfeest
van onze dorpsgenoot

Pater Marcel Mangnus.

We nodigen u vriendelijk uit voor de 
Eucharistieviering om 10.30 uur in de Maria 
Hemelvaartkerk van Graauw. Daarna is er 
gelegenheid om Marcel te feliciteren in het 
naastgelegen gemeenschapshuis onder het 
genot van een hapje en een drankje. Tot dan.
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De nietsvermoedende bezoeker die de kerk 
van Graauw betreedt en de muurschilderingen 
in het priesterkoor en de dwarsbeuken ziet, 
zal daar wel even van staan kijken. Niet 
alleen omdat ze er zijn (in menig andere 
kerk zouden ze wit overschilderd zijn), maar 
vooral vanwege de stijl waarin de figuren 
zijn neergezet. Die heldere kleuren, die 
ornamenten, en vooral dat steigerende paard 
van Paulus. Het roept herinneringen aan iets 
op, maar aan wat?
Het Rijksmonument Maria Tenhemel-
opneming in Graauw dateert van 1855-1856, 
en werd gebouwd ter vervanging van de 
eerste kerk uit 1805. Het is een ontwerp van 
architect Pieter Soffers uit Nieuw-Ginneken 
in neogotische stijl. De kerk is naar oud 
gebruik georiënteerd, d.w.z. gericht op het 
oosten, op Jeruzalem. De ingang aan de 
straatkant bevindt zich dus aan de westzijde. 
Het gebouw van 1855-1856 besloeg slechts 
het huidige schip. In 1913 werd de kerk te 
klein bevonden en in 1913-1915 zijn de 
dwarsbeuken en het priesterkoor bijgebouwd 
door het aannemersbedrijf van de Gebroeders 
Durinck uit Graauw, naar een ontwerp van 
de architecten Jan en Wim Oomen uit 
Oosterhout. Toen de Eerste Wereldoorlog 
ontbrandde, slaagde Nederland erin neutraal 
te blijven, maar België niet. Het gevolg was 
een grote vluchtelingenstroom, onder andere 
van Belgische Vlamingen naar Zeeuws-
Vlaanderen, en dus ook naar Graauw. Eén 
van die vluchtelingen was Frans de Vos. En 
daar begint ons wonderlijk artistiek verhaal.

Frans de Vos [Sint-Amandsberg 1880 - 
Balegem 1936] was al vroeg in de sporen 
getreden van zijn vader, die een kermiskraam 
met circusattracties uitbaatte, en ontpopte zich 
rond 1900 als specialist in paardendressuur. 
Zijn liefde voor paarden blijkt uit zijn 
schilderingen. Want hij was ook begonnen 
met het schilderen van ‘frontons’ of gevels 
van kermiskramen en circussen. In Balegem 
had hij een atelier voor het ontwerpen en 
construeren van circusfaçades. Zijn eigen 
circus bleef bestaan tot augustus 1914, toen 
de Eerste Wereldoorlog uitbrak.
Frans de Vos vluchtte naar Nederland met 
zijn dochtertje Jeanne, en liet zijn echtgenote 
met zijn andere dochter in Balegem achter. 
Hij verbleef eerst in Tilburg, daarna, in 1915, 
in Sint-Jansteen, en in 1916 in Graauw, waar 
Eduardus van Acker [1851-1918] van 1912 
tot 1918 pastoor was.
In Graauw kon Frans de Vos met zijn 
‘handlanger’ Henri Truyens [1883-1959, 
stoffeerder uit Sint-Niklaas] betaald werk 
verrichten: het beschilderen van het nieuwe 
gedeelte van de kerk, nu dus de dwarsbeuken 
en het koor. Mettertijd werden ook 
ornamenten op het oude gedeelte van het 
kerkgebouw (nu het schip) aangebracht, zoals 
de reeksen profeten en apostelen bovenaan 
de pilaren. De schilderwerken waren pas in 

1918 klaar, omdat ze vaak vertraagd waren 
door schaarste aan verf en olie in oorlogstijd. 
Van Frans de Vos zijn er – behalve de fresco’s 
in de kerk van Graauw – nog verschillende 
andere kunstwerken bekend. Een tiental in 
Hulst en Graauw zijn in particulier bezit. 
Later, in 1926, schilderde hij in Balegem 
een aantal houten panelen voor het Huis 
van Commerce, nu Ganzenhof. Ook het 
altaarstuk in de Sint-Martinuskerk te 
Balegem, ‘Sint-Maarten geeft de helft van zijn 
mantel aan een bedelaar’, is van zijn hand. 
Het is ondoenlijk om hier alle fresco’s van De 
Vos in de kerk van Graauw te behandelen. 
Het zijn er vele tientallen. Enkele opvallende 
voorbeelden mogen volstaan. 

In de dwarsbeuk noord zien we de grootste 
schilderingen (± 262 cm breed x 400 cm 
hoog), De bekering van Paulus (west) en 
Maria Tenhemelopneming (oost). Bij Paulus 
die van zijn paard valt (Handelingen 9, 1-19) 
getuigt de anatomie van het paard van De Vos’ 
kennis van en omgang met circuspaarden. 
Naast Maria Tenhemelopneming (niet 
in de bijbel) is in het noordelijke zijkoor 
vermeldenswaard De Zalige Dood van Jozef 
(niet in de bijbel) van 200 cm breed en 
250 cm hoog. Aan de oostkant heeft het 
priesterkoor te lijden gehad van (inmiddels 
verholpen) waterschade. Daardoor waren 
twee fresco’s van 146 cm breed en 190 cm 
hoog (deels verborgen achter het altaar) in zeer 
slechte staat. Die zijn in 2011 onbezoldigd 
gerestaureerd door Jacky Blommaert uit 
Nieuw-Namen. Het ene stelt Jezus voor die 
predikt vanuit een bootje voor de mensen 
aan de wal: Mattheus 13, 1-23 (inleiding op 
de parabel van de zaaier). Het andere (bijna 
geheel verstopt achter het altaar) stelt twee 
engelen voor in een lege blauwe hemel. Op 
de triomfboog, hoog boven het vieringaltaar 
valt de schildering van de kruisiging van 
Jezus op, omgeven door engeltjes (!) 
in aanbidding. Links en rechtsboven het 
hoogaltaar De vier evangelisten herkenbaar 
aan hun iconografische attributen. In het 
transept zuid, aan de oostkant, stelt zich 
een interessante kunsthistorische vraag. 
Daar staan twee dames afgebeeld. Godelieve 
met het wurgkoord om haar nek; en Maria 

Goretti met lelies. Maar zijn deze twee wel 
van De Vos? De stijl lijkt echt anders. En 
bovendien: Maria Goretti [1890-1902] werd 
pas in 1950 heilig verklaard! Zouden deze 
twee heilige vrouwen dan misschien zijn 
geschilderd door de firma De Bruyn en Zoon 
uit Hulst, die volgens het Liber memorialis 
in 1950 ook een aantal acanthus-motieven 
in het kerkschip heeft bijgeschilderd? 
Een schilderende circusdirecteur en een 
neogotische kerk. Zeker, Frans de Vos is 
geen Rubens of Rembrandt. Maar de mix 
van die uiteenlopende stijlen is zo goed als 
uniek. Het resultaat is verbluffend. Enerzijds 
neemt De Vos de decoratieve elementen 
over van de neogotiek, die toen al over zijn 
hoogtepunt heen was. Anderzijds zijn er de 
inhoudelijke, figuratieve bijbelpassages die 
zo goed passen bij de schildertraditie die het 
circuswezen in de 19e eeuw kenmerkte. Dat 
blijkt in de allereerste plaats uit de stijl waarin 
hij paarden en engelen heeft gekonterfeit. De 
paarden uit zijn circuswerk én uit zijn andere, 
niet kerkelijke schilderijen; de engeltjes die 
stilistisch zo verwant zijn aan de engelen die 
hij op zovele circusfaçades geschilderd heeft 
(circussen Minnaert, De Muynck, Semay, 
Tondeurs, Libot en… circus F. de Vos).
Het conserveren van deze unieke fresco’s in 
de kerk is meer dan de moeite waard: het is 
imperatief. Het geheel is een schoolvoorbeeld 
van een zeldzame kunsthistorische 
opvatting, én een oorlogsdocument, én een 
cultuurhistorische getuigenis: vluchtelingen 
werden hier tewerkgesteld, waardoor een 
andere cultuur, die van het circus, in de kerk 
werd binnengehaald. Die fresco’s verloren 
laten gaan ware culturele barbarij.

Want dat deze fresco’s het Tweede Vaticaans 
Concilie (door sommigen ook ‘de tweede 
Beeldenstorm’ genoemd) overleefd hebben, 
maakt ze zo zeldzaam. Dat ze bewaard zijn 
gebleven, is trouwens de verdienste geweest 
van pastoor Arthur Michielsen [1914-1975; 
pastoor te Graauw van 1966 tot 1975], die 
stand hield tegen de versobering die in dat 
concilie werd gepredikt en die geleid heeft 
tot het witten van vele andere kerkinterieurs 
in de jaren zestig van de twintigste eeuw. Is 
het nu niet een plicht van beschaving deze 
speciale kunstwerken van Frans de Vos te 
bewaren voor de komende generaties?

Zie ook:
P. Verhuyck & C. Kisling (red.), Graauw door 
de eeuwen, i.s.m. Jac de Baar en Jan Olsen, 
ed. Kerkbestuur Graauw 2005, 271 p.p., 
jubileumboek t.g.v. het 200-jarig bestaan van 
de parochie te Graauw 1805-2005. Vooral pp. 
149-164: Jan Olsen, Frans de Vos, kunstschilder, 
met vele illustraties. Dit boek bevat ook de 
Geschiedenis van Graauw door Jac de Baar en 
de transcriptie van het Liber memorialis.

Paul Verhuyck

Frans de Vos in de kerk van Graauw bij zijn 
fresco’s van Jezus in de Tempel en de Bergrede.

fRESco’S In DE KERK Van GRaauW
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In de nacht van 4 op 5 februari 2013 trok een 
venijnige buienlijn over Oost-Vlaanderen en 
het zuiden van Zeeland. Plaatselijk gingen 
de buien gepaard met een onweersklap, 
stortregen en hevige rukwinden. Ook in 
Graauw gingen de ‘weergoden’ flink te keer. 
Daarbij rukte de stormwind ongeveer een 
vierkante meter dakbeschot met leien uit de 
torenspits.

Direct na de eerste melding ging de 
parochiekerncommissie aan de slag om de 
schade te laten repareren. Daarbij was men 
opnieuw afhankelijk van het weer. Er mocht 
niet te veel wind staan, anders was het werk 
op grote hoogte in een werkbak aan een 
kraan niet doenlijk. Op 20 februari waren de 
omstandigheden gunstig. Twee medewerkers 
van Bouwbedrijf De Caluwé en Broekaert 
uit Graauw klaarden het werk binnen een 
dag. Het ging van een ‘leien dakje’, merkte 
één van hen op. De parochiekern leed door 
dit voorval schade, want de verzekering 
dekte maar een deel van de kosten.

PKC Graauw

REPaRaTIE aan ToREnSPITS GRaauW

Medewerkers van Bouwbedrijf De Caluwé en Broekaert repareerden op 20 februari 2013 de 
stormschade aan de torenspits van de kerk in Graauw.

cluSTER WEST Boschkapelle • Hengstdijk • Stoppeldijk

Als je als kerkganger naar een 
weekendviering toe gaat sta je niet zo 
1-2-3 stil bij alle dingen die gedaan 
worden om een mooie viering te beleven. 
Als bestuurder kijk je achter de schermen 
en heb je diep respect voor al die handen 
die hiervoor zorgen. Ik ga ze niet allemaal 
opnoemen want dan bestaat de kans dat 
ik iemand vergeet en dat zou ik zeker 
niet willen. Dat dit in onze cluster west 
ook zo beleefd wordt blijkt wel uit onze 
vrijwilligersavond die we dit jaar ook 
weer gaan houden op vrijdag 11 oktober.

Als parochiekerncommissie kunnen we 
dan al onze vrijwilligers bedanken voor 
hetgeen ze het afgelopen jaar hebben 
gedaan voor de parochie. Maar wat 
zijn we als geloofsgemeenschap zonder 
u, onze kerkganger, onze parochiaan. 

Want als parochianen zijn wij de 
geloofsgemeenschap. Ik hoop, want ik 
heb net als u soms ook wel twijfels, dat 
ondanks de woelige baren waarin we 
zitten toch onze koers kunnen houden 
en vertrouwen hebben in de toekomst, 
hoe die er ook uitziet. Soms zou je 
de handdoek liever in de ring gooien 
maar daar heb je als bestuurder in de 
parochiekerncommissie en parochie 
bestuurder niet voor gekozen. Ik kan het 
vergelijken met mijn eigen bedrijf, ook 
al heb je de wind niet altijd mee, en heb 
je tegenslagen te verduren, je wordt er 
door gehard en komt er sterker uit dan 
voorheen. Zo is het met geloven ook, 
proberen koersvast en vol vertrouwen de 
toekomst tegemoet zien.

Wilfried Bral

H. PETRuS En PauluS BoScHKaPEllE H. caTHaRIna 
HEnGSTDIjK

Als parochiekern zijn wij een heel jaar door 
bezig met vele activiteiten. We hebben gelukkig 
een groot aantal vrijwilligers die op allerlei 
gebied werkzaam zijn in onze parochiekern. Wel 
constateren we dat de gemiddelde leeftijd van de 
vrijwilligers steeds hoger wordt.

Naast de taken in de parochiekern, zoals 
bestuur, koperpoetsen, schoonmaken, lector, 
voorgaan, onderhoud kerkhof en gebouwen 
enz. hebben wij hier onze Stichting Behoud 
Catharinakerk. Daar zijn we uiteraard heel trots 
op. De activiteiten die deze stichting ontwikkeld 
heeft, hebben al veel geld opgebracht voor het 
onderhoud van de kerk. De Stichting kan een 
beroep doen op een groot aantal vrijwilligers 
voor de diverse activiteiten zoals Midzomerfeest, 
Kunstweekend, Kerststallententoonstelling en de 
diverse concerten.

Ook voor speciale of zware werkzaamheden in 
of rondom de kerk kunnen we altijd een beroep 
op deze groep vrijwilligers doen. Maar toch is 
nieuwe aanwas in onze vaste onderhoudsgroep 
welkom. Als er mensen zijn die belangstelling 
hebben en er een beetje vrije tijd in willen steken 
neem contact op met Jo de Cock.
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cluSTER ZuID Heikant • Koewacht • St. Jansteen

DoDEnHERDEnKInG KoEWacHT 2013
Naast de gebruikelijke onderdelen, zoals 
de koralen gespeeld door de harmonie 
EMM, de gezangen van het voor deze 
gelegenheid gecombineerde St.-Cecilia- en 
het Seniorenkoor en de gedichten van Fieke 
de Waele-Geerards en Femke Wegman, 
maakten de nieuwe elementen, de vioolsolo 
van Jolinda Otto en de dwarsfluitsolo van 
Sabine de Groote, de dodenherdenking 
van dit jaar nog indrukwekkender dan 
voorgaande keren. Hartelijk dank aan allen 
die een bijdrage hebben geleverd aan deze 
stijlvolle en waardige dodenherdenking.

Burgemeester Jan Lonink was speciaal van-
wege de 30ste keer naar Koewacht gekomen, 
evenals een afvaardiging van de Bond van 
Wapenbroeders met vlag. Met nog 215 
belangstellenden werd na de wederom feil-
loos gespeelde Last Post door Jan Meijs, de 
minuut stilte, het Wilhelmus, de bloemleg-
ging, het gebed en het defilé langs de plaquet-
te met de namen van de Koewachtse slacht-
offers, een bezoek gebracht aan de graven 
van de Poolse militair en de V2-slachtoffers 
op het kerkhof, waar anjers werden gelegd.
Na afloop was er koffie en thee in de 

Vlaschaard en kon een ten-
toonstelling van gedichten 
en tekeningen van kinderen 
van de Vlaswiek over oor-
log en vrede worden bewon-
derd. Burgemeester Lonink 
dankte Piet Apers voor zijn 
inzet gedurende de afgelopen 
dertig jaren en met de over-
dracht van het voorzitterschap 
van de Werkgroep Doden-
herdenking Koewacht aan 
Willy Verschraegen, werd de 
Doden-herdenking 2013 afge-
sloten.

W.V.

Oudenaarde heeft een mooie geschiedenis, het was in de vroege 
middeleeuwen al een belangrijke stad. Er zijn prachtige voorwerpen 
overgebleven uit die glorieperiode zoals de tapijten en het zilverwerk 
en van dit alles is een jaar geleden een mooi museum ingericht in het 
prachtige stadhuis van Oudenaarde. Dit waren de elementen waarop 
de vrijwilligers van de kerk van Koewacht in de voormiddag van hun 
jaarlijkse uitstap werden geattendeerd door twee 
uitstekende gidsen. Ze moesten er wel vroeg 
voor opstaan, want de bus vertrok al om 08.00 
uur. Maar er moest ook voldoende tijd zijn voor 
een kop koffie met koek in het Wielercentrum 
van de Ronde van Vlaanderen, waar we alvast in 
de sfeer werden gebracht voor het programma 
van de namiddag: een ritje met de bus over 
het traject van ‘Vlaanderens mooiste’. Het 
was genieten van het mooie landschap, dat de 
meesten alleen kenden van de tv op die jaarlijkse 
zondagmiddag dat Vlaanderen een beetje van 
slag is als hier een paar honderd wielrenners 
passeren. Tijdens een stop onderweg werden 
ook nog enkele streekbieren ontdekt, die 
voortreffelijk smaakten.
Na de rit kon nog een uurtje worden 
rondgekeken in het centrum van Oudenaarde, 
volgde het diner in het Molenhuis, waar we die 
middag ook al een uitstekende lunch hadden 

genoten en werden we tevreden huiswaarts gereden.
Dank aan de Parochiekern-commissie voor de organisatie; voor veel 
vrijwilligers zeker een stimulans om door te gaan met de inzet voor 
de kerk en de parochie.

W.V.

uITSTaPjE VRIjWIllIGERS Van DE KERK KoEWacHT

In MEMoRIaM
Op 19 maart 2013 overleed, na een 
langdurige periode van ziekte, Marianne 
Herman-Schelfaut. 

Marianne is bijna twee jaar lid geweest van 
het Parochiebestuur respectievelijk het 
bestuur van de Parochiekerncommissie 
Koewacht, waarin zij de functie van 
secretaris vervulde. Ondanks haar ziekte 
bleef zij optimistisch en is tot het laatste 
moment haar functie blijven vervullen.

Wij zullen haar erg missen en wensen de 
familie sterkte met het verwerken van het 
verlies.



In de nacht van dinsdag 16 op 17 april 
2013 is emeritus bisschop Tiny Muskens 
overleden, 77 jaar oud. Mgr. Muskens, was 
sinds 1994 negende bisschop van bisdom 
Breda, een man met een ongelooflijke 
energie en werklust, waardoor hij veel tot 
stand heeft gebracht.
Hij heeft er onder meer voor gezorgd dat 
er voor Nederlandse pelgrims in Rome in 
de Friezenkerk, op korte afstand van de St. 
Pieter, een Nederlands centrum kwam. Dat 
trekt veel Nederlanders. In april 2000 ging 
het Gregoriaans Zeeuws-Vlaams Studiekoor 
o.l.v. Martin Polspoel naar Rome, om met 
name in de Friezenkerk en in veel andere 
kerken de eucharistie op te luisteren en 
vespers te zingen.
Het koor Terra Sancta van Lamswaarde 
o.l.v. Ad v.d. Wege en aan het orgel Jo van 
Vlieberge verzorgde de zang in de H. Mis 
op hemelvaart 2005. De sfeer zal je altijd 
bij blijven.
Mgr. Muskens was vooral een man van gebed. 
Hij was een biddend mens, een bewogen 
man, betrokken bij ieder. Iemand die zich 
bekommerde om de arme en om de minder 
bedeelde mens, om kerk en samenleving. Hij 
heeft het thema van armoede in Nederland 
bespreekbaar willen maken.
Hij reikte mensen een hand in de weg door 
het leven, hoe om te gaan met verdriet, 
lijden, dood. Hoe je innerlijk vrij kunt 
worden, de kunst om bij leven al vriend te 
worden van de dood die een deel is van ieder 
mensenleven. Hij schreef er een heel boek 
over: Opmaat tot Eeuwigheid.
Bisschop Muskens koos als wapenspreuk 
Shalom (vrede). Hij wilde zich inzetten 
voor een dialoog tussen de verschillende 
kerkelijke en religieuze stromingen Met 
name de verhouding met de Islam lag hem 
zeer aan het hart. Hij had grote kennis 
van andere godsdiensten. Hij heeft zich 
heel verdienstelijk gemaakt door een goede 
uitwisseling en het tonen van begrip. Hij was 
een man van oecumene.
Door zijn toedoen veranderde er bestuurlijk 
nog al wat. Hij reorganiseerde het bisdom. 
Hij bracht in 1999 het aantal dekenaten 
terug van zes naar drie en verving de deken-

kapittelvergadering door de bisdomraad 
waarin naast de dekens ook leken zitting 
kregen.
Omdat de Kerk midden in de samenleving 
hoort te staan, verplaatste de bisschop in 
2001 de kathedrale zetel van de H. Aartsengel 
Michaël kerk naar de H. Antonius kerk in 
het centrum van Breda.
De Bisschop kwam regelmatig naar Oost 
Zeeuws-Vlaanderen toe, voor het toedienen 
van het H. Vormsel aan onze jongeren, de 
chrismaviering in 2002, de pastorale Raad, 
het plechtige eeuwfeest van parochie Graauw 
200 jaar in 2005.
7-9-2003 ging de bisschop voor in de mooi 
gerestaureerde kerk van Nieuw-Namen door 
vrijwilligers met veel ijver en kunde tot stand 
gebracht.
In het Heilig Jaar 2000 opende hij plechtig 
de deur van de basiliek in Hulst.
Zo zijn er veel dingen te noemen.

In het kader van het 150-jarig bestaan van 
het bisdom in 2003 trokken in oktober van 
het jaar daarvoor ongeveer 2000 pelgrims 
uit het hele bisdom naar Rome. Ook vanuit 
onze parochies met pater Weemaes voorop. 
Wij mochten bisschop Muskens van nabij 
meemaken en ondervinden hoe het Geloof 
van ons Doopsel een leven lang bron van 
inspiratie is.
Een hoogtepunt was ook de viering in 
de kathedraal te Breda. Wie er geweest 
is herinnert zich nog wel dat voor iedere 
aanwezige een geel sjaaltje met blauwe 
vlammetjes gereserveerd was. Na de dienst in 
een lange kleurige rij met de bisschop en zijn 
moeder voorop naar ‘het hofje’ voor warme 
soep en broodmaaltijd, voor contacten met 
elkaar en met de bisschop. Daarna konden 
we nog de hele dag genieten van allerlei 
feestelijkheden.
Het 150 jarig bestaan werd ook gevierd in de 
drie basilieken van ons bisdom, Oosterhout, 
Oudenbosch en Hulst. Daarvoor werd 
o.l.v. Jo Ivens in onze basiliek een groot 

koor samengesteld uit alle koren die onze 
parochies rijk zijn.

5-1-2008, een bijzondere dag. Bisschop 
Muskens neemt in St. Jansteen afscheid 
van zijn gelovigen in onze regio. We willen 
hem danken voor zijn grote betrokkenheid 
die we hebben ervaren via zijn persoonlijke 
ontmoetingen en via de media. Jaap Klok 
vatte het in zijn toespraak als volgt samen: - 
een mens, die groot is in juist het alledaagse 
kleine; een mens met een bijzonder groot 
hart op de juiste plaats; 
 - een markant, meevoelend, meelevend en 

troostend boegbeeld binnen en buiten de 
Nederlandse samenleving; 

 - een mens met een bijzonder solidaire 
levenshouding in de richting van de 
zwakken in de samenleving; 

 - iemand die gewone taal spreekt over 
het geloof en het leven, graag een beetje 
provocerend om een goede discussie uit 
te lokken.

Bisschop Muskens heeft ons voorgehouden 
dat ons christelijk katholiek geloof voor 
nu is! Het evangelie heeft iets te zeggen 
over vandaag. Er ligt een opdracht in voor 
ieder van ons daar vorm aan te geven op 
bestuurlijk en pastoraal niveau. Wij allen 
zijn een deel van het geheel. De wijze 
waarop we dat proberen te bereiken is door 
te profiteren van elkaars sterke kanten en 
elkaar aan te vullen op zwakke punten. Mgr. 
Muskens ging met emeritaat in 2007. Als 
oud-bisschop begon hij aan een heel nieuwe 
fase in zijn leven. Terugkijkend zien we een 
man met een zeer bewogen en rijk leven, 
altijd met diepgang en voortvarendheid, 
altijd vanuit een diep geloven binnen de 
alledaagse werkelijkheid, altijd in dienst van 
God en mens, onherroepelijk met elkaar 
verbonden. 
J.H.

Herinnering Mgr. Muskens


