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ten geLeide

Wie durft te zingen van vrede?
Kinderen nog; de oudere
zingen tegen beter weten in
naar een gedroomde verte,
blijven hopen
omdat het hart niet anders kan….

Een kind geboren in een wereld
van dood, al tweeduizend jaar.
Er spelen verhalen en dromen
omheen van onuitsprekelijke vrede,
beelden van heimwee in ieder van ons.

(Gabriël Smit)

Beste parochianen en andere belangstellenden
Het bestuur van de parochie H. 
Maria Sterre der Zee heeft in 2012 de 
gebouwencommissie geformeerd. Deze 
commissie heeft de opdracht gekregen een 
advies uit te brengen aan het bestuur m.b.t. 
de gebouwensituatie binnen de parochie 
en het toekomstig gebruik van met name 
de kerkgebouwen binnen de parochie. Het 
bestuur  is  in het licht van de vitaliteit van 
de geloofsgemeenschappen en de financiële 
draagkracht van de PKC’s tot de conclusie 
gekomen dat het niet mogelijk is alle huidige 
kerkgebouwen te blijven exploiteren. De 
commissie heeft een communicatieplan 
opgesteld met daarin een door de PKC in 
te vullen vitaliteitsmodel. Dit plan is in 2 
voorlichtingsronden en per mail en website 
aan u bekend gemaakt. Het bestuur heeft 
het plan geakkordeerd. Voor het invullen 
van het vitaliteitsmodel  is aan de PKC’s 
de tijd gegeven tot eind juli 2013. Helaas 
hebben we moeten constateren, dat niet 
alle PKC’s de benodigde gegevens op tijd 
hebben aangereikt/ingeleverd. Zoals ieder 
kan begrijpen betekent dit een stagnatie  in 
de voortgang van de werkzaamheden die de 
gebouwencommissie moet verrichten.
Met de nu beschikbare gegevens is al wel 
een bevestiging gekregen van de hierboven 
omschreven conclusie van het bestuur.
De commissie tracht ook de meningen en 
suggesties van de parochianen te verzamelen. 
Hiervoor is een vragenlijst opgesteld, die 
door de parochianen kon worden ingevuld. 
De commissie heeft de ingeleverde 
vragenlijsten verwerkt in een totaaloverzicht 
van de parochie. Ook hier mist de commissie 
nog de resultaten van een paar PKC’s.
U vindt een tweede vragenronde in deze 
koerier of op de website van de parochie of 
achter in uw kerk.
De commissie zal nog dit najaar in contact 
treden met de PKC’s om ontbrekende 
gegevens te completeren of om verduidelijking 
vragen van het ingediende materiaal. Hiertoe 
zal een delegatie van de commissie in overleg 
treden met een delegatie van het bestuur van 

de PKC.
Als alles volgens plan verloopt  brengt de 
gebouwencommissie begin 2014 advies uit 
aan het bestuur over de toekomst van het 
gebruik van onze kerkgebouwen, zodat het 
bestuur van de parochie het gebouwenplan 
kan opstellen waar het bisdom om vraagt.

voortgAng 
geBouwencoMMissie
Naast de inventarisatie 
van de opinie van de 
parochianen over 
een aantal aspecten 
van de toekomst van 
onze parochie (zie de 
vragenlijst in het midden 
van deze editie) werkt de 
gebouwencommissie gestaag 
verder aan het Vitaliteitsplan. Hiermee 
wordt inzicht verkregen in de financiële 
positie van uw parochiekern en de mate 
van betrokkenheid bij en deelname aan 
de activiteiten ter plaatse. De vraag die 
beantwoord moet worden is in hoeverre 
uw parochiekern in staat is de komende 
6 jaar en de daaropvolgende 10 jaar aan 
al haar financiële verplichtingen te blijven 
voldoen, waaronder het in goede staat 
brengen en houden van haar gebouwen. 
Volgens de planning, begin dit jaar aan u 
medegedeeld, zal de gebouwencommissie 
in het eerste kwartaal volgend jaar haar 
bevindingen en aanbevelingen als advies aan 
het parochiebestuur aanbieden. Het bestuur 
neemt dan o.a. op basis van dit advies en de 
onderliggende documenten een besluit over 
de toekomst van de kerkgebouwen en de 
parochiekernen. Dit besluit vormt dan het 
uitgangspunt voor het veranderingsproces 
binnen onze parochie in de komende jaren.
Ondanks enige vertraging bij het 
verkrijgen van de nodige gegevens denkt de 
gebouwencommissie zich aan deze planning 
te kunnen houden.

Stan Bosman

info geBouwen

Wij wensen iedereen zalig Kerstmis 
en een voorspoedig nieuwjaar
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Het einde van het jaar komt al in zicht. 
Kerstmis zal dit jaar nog in iedere 
parochiekern feestelijk worden gevierd: de 
kerststal wordt geplaatst, kindje wiegen, 
onze kerstconcerten en natuurlijk de 
plechtige Kerstmissen. Maar laten we ook 
eens stil staan bij al die mensen die niet 
de mogelijkheid hebben om hun geloof te 
belijden in landen waar oorlog en ellende 
heerst. Wij hebben het druk met het in stand 
houden van onze parochie en soms vergeten 
we dat wij wel de vrijheid hebben ons geloof 
te belijden. Laten we ook daarvoor dankbaar 
zijn. Veel is er al gebeurd, maar er zal nog 
heel wat werk verzet moeten worden in de 
komende periode. Begin januari komt de 
actie Kerkbalans er aan; wij hopen weer op 
een grote deelname, zodat we onze kerken en 
diensten in stand kunnen blijven houden. Als 
mensen/gezinnen geen kerkbijdrage willen 

betalen, zal een bijdrage worden gevraagd 
voor bepaalde sacramenten, zoals een 
doopviering, de Eerste H. Communie en het 
H. Vormsel. In verschillende parochiekernen 
is dit nog steeds een probleem. Daarom 
zullen we proberen dit in een brief duidelijk 
te maken.

De regeling om de begraafplaatstarieven in 
alle parochiekernen gelijk te krijgen, laat 
nog even op zich wachten; wij werken aan 
een duidelijke regeling op dit gebied. De 
kascommissies van de parochiekernen laten 
werken met hetzelfde systeem, Navision 
genaamd, heeft al veel vooruitgang geboekt 
op financieel gebied. Een nieuwe priester 
komt er; vooraf was bekend dat pastor 
Sebastian Chazhoor tijdelijk bij ons zou 
zijn. Heel belangrijk voor ieder van ons 
zal zijn wat er in 2014 met onze kerken 

gaat gebeuren. De gebouwencommissie 
heeft al enorm veel werk verzet met het 
inventariseren van de staat van de gebouwen 
en wat er verder nodig is om tot een goed 
onderbouwd voorstel te komen. Dat dit 
alles heel erg gevoelig ligt, zal duidelijk 
zijn. De planning is dat begin 2014 een 
voorstel van de gebouwencommissie zal 
worden gedaan aan het parochiebestuur. 
Daarna zal in overleg met het bisdom een 
beslissing worden genomen, hoeveel en 
welke kerken aan de erediensten zullen 
worden onttrokken.

Wij wensen u een Zalig Kerstmis en gelukkig 
en gezond 2014.

Namens het parochiebestuur 
Christian Verschraegen de Waele

Adventsviering
Op zondag, 15 december (derde zondag 
van de Advent) is er om 10.30 uur 
in de Basiliek te Hulst een bijzondere 
Adventsviering van Woord en Communie 
die als thema heeft meegekregen: Als 
de aarde en de hemel elkaar raken. In 
navolging van de Engelse traditie, zal 
deze viering bestaan uit een afwisseling 
van korte lezingen en liederen voor orgel, 
koor en samenzang. Medewerking aan 
deze viering verlenen: het jeugdkoor De 
Wal-Noten, onder leiding van Sandra 
den Exter, het dameskoor van de Basiliek, 
onder leiding van Marina Stockman, de 
Cantorij der Basiliek, onder leiding van 
Anton de Kort, organist Marcel Mangnus, 
een lector en misdienaars van de basiliek, 
voorganger Katrien Van de Wiele. Laat u, 
laat jij je ook raken? Iedereen is van harte 
welkom! 

Marina Stockman

‘Als het mogelijk zou zijn om het 
menselijk hart te peilen, dan 
zouden wij daar tot onze 
verrassing ontdekken dat het 
hart in stilte aan het wachten is 
op iemand die zal komen.’

Deze woorden van Frère Roger 
Schutz van Taizé las ik in het dagboek ‘In 
stilte roep ik tot U’ onder de datum 26 
december. (Uitgeverij Kok, ISBN 978 90 
435 1802 4) 
In één zin leert Frère Roger ons hier de 
kern van de christelijke meditatie: de stilte 
opzoeken, alle woorden laten zwijgen, de 
storm van de drukte tot bedaren laten 
komen, de stilte aandurven... Actief, bewust 
de stilte ervaren om in contact te komen 
met ons ‘wachtend hart.’ Een hart dat zo vol 
is van verlangen, van verwachting,... maar 
waarnaar, naar wie? Een vraag die ons de 
advent elk jaar opnieuw stelt. ‘Op iemand 

die zal komen’, antwoordt Frère Roger. 
En hij schrijft het woordje ‘iemand’ 

zonder hoofdletter. Alsof hij ons 
en God de ruimte gunt voor een 
ontmoeting, ook in de kleine 
letters, de kleine onopvallende 

dingen, het kleine kind in het 
Bethlehem van ons hart dat de stilte 

aandurfde en op deze manier de deur opende 
naar een goddelijke ontmoeting die zo 
menselijk is.

Ook in het nieuwe jaar gaan wij samen de 
weg van de stilte en de ontmoeting. Wij 
mediteren op: 16 januari, 13 februari, 13 
maart, 10 april, 15 mei en 12 juni.
Plaats: parochiezaal Clinge van 19.30 – 
21.00 u.

Bij vragen graag een mailtje aan:
ralf.grossert@zeelandnet.nl

pArochienieuws

stiLte – MeditAtie – AAndAcht

Op 1 september hebben we met de 
misdienaars uit de hele regio weer een 
activiteit gedaan. Deze keer was de fietstocht 
weer aan de beurt. Vanaf de pastorie zijn 
we met 16 misdienaars en 8 begeleiders 
in groepjes van 6 vertrokken. Het waaide 
flink, maar het weer was mooi. De route was 
ongeveer 28 kilometer en ging vanuit Hulst 
over Vogelwaarde en Terhole weer terug 
naar Hulst. Een flinke trip, maar niemand 
heeft geklaagd. Het was, mede dankzij alle 
begeleiders en gastvrije ontvangst onderweg 
weer een super geslaagde middag.

Allemaal heel erg bedankt.

Harriëtte Clyncke

hoe de middag verlopen is vertelt eva:
Op zondag 1 september mochten alle 
misdienaars naar de pastorie in Hulst 
komen. Om half één moesten we er zijn…
helaas waren wij te laat. Mijn moeder was 
mis. Bij de pastorie gingen we verzamelen en 
de groepjes indelen. Ik zat bij Katja, Pieter, 
Stephan en Bram dat was heel leuk. Katja 
zit bij mij op school, dus we konden lekker 
kletsen. We reden via de polder naar het 
Groot-Eiland en dan naar Vogelwaarde. Daar 
stopten we bij een hele aardige mevrouw om 
iets te drinken en te eten. Toen gingen we 
weer door langs de Vogel en zo naar Terhole. 
We kwamen precies langs het huis van 
Katja en Pieter. Toen fietsten we naar het 
Melkhuisje, daar wachtten alle misdienaars 

op ons. Na een lekker ijsje (ik mag wel 
zeggen een heerlijk ijsje!) fietsten we naar de 
pastorie waar Pastor Katrien op ons stond 
te wachten. Toen werden de antwoorden op 
de vragen bekend gemaakt. Het was kortom 
een geslaagde dag!!

Heel erg bedankt, Eva (en ook Bram) 

MisdienAArsnieuws regionAAL
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overzicht eerste heiLige coMMunievieringen 2014
 catecheseavond Kennismakingsviering eerste heilige communie nakomviering

CLINGE donderdag 16 januari zaterdag 5 april zaterdag  17  mei zaterdag 14 juni 
 (in Nieuw – Namen)  (voorganger ChvdW) om 10.30 uur  

GRAAUW donderdag 16 januari  zondag 9 maart  zondag 6 april zondag 25 mei 
 (in Nieuw – Namen)

HULST dinsdag 28 en zondag 13 april    zondag 18 mei zondag  1 juni 
 donderdag 30 januari

KLOOSTERZANDE donderdag 6 februari  zondag 30 maart donderdag 29 mei zondag 15 juni

KOEWACHT donderdag 27 februari zondag 16 maart zondag 25 mei zondag 15 juni 
 (in St. Jansteen) 

LAMSWAARDE dinsdag 25 februari zondag 13 april  zondag 1 juni geen NAV

NIEUW - NAMEN donderdag 16 januari zondag 9 maart  zaterdag 24 mei geen NAV 
   om 10.30 uur

ST. JANSTEEN donderdag 27 februari  zaterdag 22 maart  zondag 27 april zaterdag 24 mei

De parochies Boschkapelle, Stoppeldijk, Hengstdijk en Heikant hebben in 2014 geen EHC.
VORMSELVIERINGEN 2014 IN DE REGIO: vrijdag 20 en zaterdag 21 juni

vieringen KerstMis 2013
Kerstavond 24 december
St. Jansteen om 18.30 uur gezinsviering met pastor R. Grossert
Hengstdijk om 19.00 uur met pater Reurs
Stoppeldijk om 19.00 uur met pastor N. Polet
Heikant om 19.00 uur + basisschool en muziek met pastor K. vd Wiele
Hulst om 19.00 uur gezinsviering met pastor Ch. vd Walle
Terhole om 19.00 uur met priester A. Holvoet
Graauw om 19.30 uur met pater W. Brand
Hulst om 21.00 uur met pater Reurs
St. Jansteen om 21.00 uur + fanfare en dameskoor met pastor K. vd Wiele
Lamswaarde om 21.00 uur met pastor R. Grossert
Kloosterzande om 21.00 uur met pastor N. Polet
Koewacht om 21.00 uur met priester A. Holvoet 

eerste kerstdag 25 december
Clinge om 10.30 uur met pater Brand
St. Jansteen om 10.30 uur +  herenkoor en werkgroep
Boschkapelle om 10.30 uur met pastor Ch. vd Walle 
Hulst om 10.30 uur met pastor K. vd Wiele
Kloosterzande om 10.30 uur met pater J. Reurs
Koewacht om 10.30 uur met pastor R. Grossert
Nieuw Namen om 11.00 uur met priester A. Holvoet

tweede kerstdag 26 december
Graauw om 9.30 uur + fanfare met pastor Ch. vd Walle
Hulst om 10.30 uur pater J. Reurs
Kloosterzande om 10.30 uur +  kerststal en harmonie met pastor R. Grossert

KerstMis: een feest 
dAt ALLes Met Licht 

te MAKen heeft
De adventskrans geeft al aan dat we 
uitgekeken hebben naar het licht. Een 
klein vlammetje om te beginnen en meer 
en meer licht om het duister te verdrijven, 
om zo als de krans van licht vol is, aan 
te komen bij kerstmis. Het feest van het 
licht bij uitstek, van Jezus als het licht in 
onze wereld. Daar vertrouw ik op, dat er 
troost en licht zal zijn. En dat Jij onze 
bron bent, Jij met een hoofdletter, Jij 
God die ons duidelijk maakt dat Jij/U 
bij ons hoort, of Jij met een hoofdletter: 
Jij Jezus die nog veel dichter bij ons is, 
omdat je immers ons leven deelt, - als 
mens geboren - terwijl Jij toch ook God 
bij ons brengt. God die onze bron is, een 
menselijk beeld, daar vertrouw ik op. 
Komt dit u bekend voor? Herkent u in 
dit beeld uw beeld van God, herkent U 
Jezus hierin en wat Hij gedaan heeft en 
doet, niet alleen in een lang verleden, nu 
al 2000 jaar, maar wat hij nog doet, in u, 
in mij. Herkent u dat? En wat ook een 
spannende vraag is: zou het ook om te 
draaien zijn, zou Hij, God, Jezus, zichzelf 
herkennen in mij? in wie ik ben, in wat ik 
doe, ik ben toch beeld van God, ik hoor 
toch bij de volgelingen van Jezus?

Is dat te herkennen, bijv. in dat ik troost 
en licht zal zijn, en bron van leven voor 
anderen. Eigenlijk is dat een tweede stap, 
misschien meer voor de tweede kerstdag, 
als het gewone van het leven weer wat 
meer om de hoek komt kijken. Op de 
eerste dag mag er vooral vreugde zijn 
om de stap van God zelf die naar ons 
toe gekomen is, om licht te brengen en 
troost, en om onze bron te zijn. Om 
geloof en hoop en liefde te zijn voor ons, 
voor allen.

Zalig kerstfeest

Chantal van de Walle

BisdoMBedevAArt 2014
Bisschop Liesen richt zich tot pelgrims die de bedevaart naar Polen willen meemaken. In een 
brief van bisschop Liesen nodigt de bisschop belangstellende pelgrims uit om mee op reis te 
gaan in de voetsporen van de zalige paus Johannes Paulus II. “Geen paus en zelfs geen mens 
is ooit op zoveel plaatsen door zoveel mensen in levende lijve gezien als hij: zijn leven was 
een voortdurende bedevaart. Overal nodigde hij op zijn eigen inspirerende wijze mensen uit 
om het hart open te stellen voor Christus. Tijdens onze pelgrimstocht mogen we ons laten 
raken door zijn spiritualiteit,” aldus de bisschop. “De zalige paus Johannes Paulus II heeft een 
enorme impuls gegeven aan de Kerk door de uitvoering van het Tweede Vaticaanse Concilie 
(1962-1965) ter hand te nemen. Een belangrijk woord van het Concilie is de nieuwe 
evangelisatie. Gaan in de voetstappen van Johannes Paulus II is voor ons een kans om ons 
geloof te verdiepen en vernieuwen. Het reisdoel van de bedevaart is niet alleen Polen, maar 
meer nog het eigen hart. In de aanloop naar de bedevaart die van 18 tot 25 oktober 2014 
plaats vindt, kunnen we een jaar lang stappen zetten naar Christus en elkaar. Zo wordt de 
bedevaart een onvergetelijke reis en een verrijking voor onszelf en voor mensen met wie we 
leven.” Uit Bisdomnieuws
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In Bosnië ligt het Maria-pelgrimsoord 
Medjugorje.  Hier tussen Oost en West, 
op de grens van de koude oorlog is Maria 
vanaf 1981 tot op heden al duizenden 
keren verschenen. Zij roept daarbij op om 
veelvuldig de rozenkrans te bidden voor de 
vrede. Een onophoudelijke stoet pelgrims 
voldoet dagelijks aan die wens. Terecht draagt 
Medjugorje de titel ‘Oase van de vrede.’ Paus 
Johannes-Paulus II noemde Medjugorje het 
spirituele centrum van de wereld.
Vijf en twintig jaar geleden bezocht Toos 
Boon Medjugorje. Daar werd zij getroffen 
door de gebeden van de vele aanwezigen en 
de sterke wil om tot vrede te komen. Terug 
thuis wilde Toos het bidden van de rozenkrans 
voorzetten, maar vond het moeilijk om dat 
alleen te doen. Op een advertentie in de 
krant kwam een groepje mensen af. Zij 
gingen naar de kapel van Maria ter Eecken 
in Kapellebrug en begonnen te bidden. 
Nog steeds komt een tiental mensen op de 
eerste zaterdag van de maand in de kapel 
samen, van 14.30 tot 15.30 uur. Men bidt 
er iedere keer voor de vrede, de intenties van 
de paus, de kerk, de jeugd, de stervenden 
en voor de wisselende intenties die door 
aanwezigen of derden worden aangedragen. 
De viering wordt afgesloten met het zingen 
van ’Wij groeten U, o Koningin.’ Bezoekers 
komen uit Oost Zeeuws Vlaanderen en de 
Kanaalzone.
Van huis uit was Toos gewend aan het 
bidden. Bijna elke dag werd er in het gezin 
met de zes kinderen de rozenkrans gebeden. 
Een van de broers heeft daar de kiem gelegd 
voor later en is priester geworden. Vele jaren 
geleden is Toos als kerkelijk vrijwilliger aan 
de slag gegaan. Ze leidde avondwaken en 
deed aan ziekenbezoek, is voorbidder bij de 
rozenkrans voor de vrede en samen met haar 
man Rob verzorgt ze al bijna twintig jaar de 
bloemen in de kapel van de Blaauwe Hoeve. 
Voor Toos is Maria allereerst Koningin van 
de vrede en Middelares van de genade. Deze 
waardigheden draagt Maria omdat zij de 
moeder is van Jezus. Voor Jezus’ geboorte 
werd Maria aangesproken door een engel. 
In het eerste hoofdstuk van het evangelie 
van Lukas staat het hele verhaal. Het Maria-
gebed is daaruit samengevat: 

“Wees gegroet, Maria, vol van genade. De 
Heer is met u, gij zijt de gezegende onder de 
vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van 
uw schoot.”  
Het antwoord van de gelovige christen is 
daarop: 
“Heilige Maria, Moeder van God, bidt voor 
ons, zondaars, nu en in het uur van onze 
dood. Amen.”

‘Maria, bidt voor ons’ is daarin de kern 
van het gebed. Bidden voor de mensheid 
is de grootste kracht van Maria. In haar 

gebed staat zij dicht bij Jezus en daarom is 
zij Middelares. Het rozenkransgebed is een 
heel oude en voor velen nog steeds levende 
gebedsvorm. Hierbij wordt het ‘Wees 
gegroet’ vele malen herhaald, telkens na tien 
keer afgewisseld met een ‘Onze Vader’ en 
aangevuld met gedachten uit het evangelie. 
Bij de geboorte van Jezus werd Hij welkom 
geheten door engelen, die Hem toezongen: 
‘Vrede aan de mensen van goede wil.’ 
Tijdens zijn leven was het eerste en het 
laatste dat Jezus sprak bij een ontmoeting: 
‘Vrede en alle goeds voor u.’ Al heel vroeg 
gaven gelovige christenen Jezus daarom de 
titel Koning van de vrede en zijn moeder, 
Maria, werd dan Koningin van de vrede. 
Zoals ouders zich voorbereiden op de komst 
van een boreling, zo bereidt ook de familie 
Boon zich voor op Kerstmis. In de vier weken 
voorafgaand wordt thuis de adventskrans 
ontstoken als een groeiende reeks lichtjes. 
In denken en bidden wordt aandacht 
geschonken aan de vrede en een betere 
wereld. 25 December is een hoogtijdag, 
want het is de komst van het nieuwe licht. 
Licht staat voor het leven. Jezus is het Licht, 
het Licht van de wereld, het Leven zelf. Op 
kerstavond gaan Rob en Toos samen naar de 
nachtmis. Hoogtepunt is voor Toos het lied: 
‘Wij komen te samen. Komt, laat ons Hem 
aanbidden.’ Op dat moment ervaar je dat je 
deel bent van een groot geheel; deel van een 
wereldomvattende groep gelovigen, maar 
ook deel van de unieke eenheid van hemel 
en aarde. Thuis viert men het feest verder 
met heel de familie bij het kerstmaal. Op 
een passend moment hoort daar een cd met 
kerstmuziek bij. 

Heel positief is Toos over het voortbestaan 
van de kerk en de christelijke gemeenschap. 
Al meer dan 2000 jaar wordt de boodschap 
van Jezus levend gehouden. Daarbij zijn 
het Onze Vader en de wens om vrede de 

krachtigste gebeden. De kerk is mensenwerk; 
er gaat weleens wat mis, maar er gaat ook 
heel veel goed. Zo ervaart ze in de nieuwe 
bisschop van Breda een warme menselijke 
kant. De laatste drie pausen zijn een zegen 
voor de kerk, een geschenk uit de hemel. 
Er gaat een stimulerende werking uit van 
hun zoeken naar de kern van het geloof, 
eenvoudig en zonder al te veel praal. Hoe het 
allemaal moet met die vele kerken in de regio 
en de toekomst van de parochies is een zorg. 
Maar uiteindelijk komt het allemaal goed. 

Toos en Rob, 
Bedankt voor jullie inzet voor de 
gemeenschap; bedankt ook voor het fijne 
gesprek. Namens de hele parochie mag ik u 
wensen: Zalig Kerstmis en voor het komend 
jaar: vrede en alle goeds voor u.

Omer Calle.

Persoonlijke Kerstwens
van Toos 

De engel Gabriël kwam namens God de 
Vader vragen aan Maria of zij de moeder 
van zijn Zoon wilde worden. De Heilige 
Geest zal over u komen en je zal een kind 
ter wereld brengen. Hij zal ‘Zoon van God’ 
genoemd worden. Gij zult Hem de naam 
‘Jezus’ geven. Jezus betekent: God redt. 
Ook bij de herders kwam de engel met een 
boodschap: ‘Vrees niet. Er is u een Redder 
geboren.’ Zij haastten zich om het Kind 
te gaan zoeken en vonden Hem in doeken 
gewikkeld, heel nederig, in een kribbe.
Ik hoop dat ook wij op 25 december op 
bezoek gaan bij het Kerstkind en dat wij 
zijn Vreugde en Vrede in onze harten mogen 
ervaren. Daarom voor allen een Zalig 
Kerstfeest.
 
Toos Boon.

MAriABewonderAAr en vrijwiLLiger toos Boon
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‘Een meisje van een 
jaar of acht loopt vlak 
voor Kerst aan de hand 
van vader door de 
drukke winkelstraat. 
Overal de bekende 
kerstsfeer: bij Blokker, 

bij de Hema, bij Jamin, zelfs in de snacktent. 
In de winkelstraat is ook een kerk. De deur 
staat open. Het kind kijkt naar binnen en 
ziet daar een prachtige kerstboom staan. ‘Hé 
pap’, zegt ze ineens vol verbazing: ‘Doen ze 
in de kerk ook al aan Kerst?’

Dit verhaaltje laat op een leuke manier zien 
hoe vanzelfsprekend kerstmis intussen deel 
uitmaakt van de ‘gevoelsmatige beleving van 
het winterseizoen.’ Deze formulering kies 
ik bewust want blijkbaar is het mogelijk 
met voldoende kerstgroen en lichtjes 
kerstmis zonder het kind in de kribbe te 
vieren. Kerstmis laat als geen ander feest 
zien hoe niet- of voorchristelijke tradities 
in de loop der eeuwen versmolten zijn 
met de christelijke inhoud van dit feest als 
geboortefeest van Jezus als Zoon van God. 
We hoeven bv. alleen maar naar de kerstboom 
te kijken. Hij is niet weg te denken uit 
onze kerken, huizen, straten en winkels. De 
kerstboom gaat terug op een vóórchristelijk 
gebruik. Om de winterzonnewende (21/22 
december) te vieren, werden groene takken 
opgehangen als bescherming en tovermiddel 
en ook om de zon te bezweren. In alle 
culturen en godsdiensten is de altijd groene 
boom woonplaats van de goden en daarmee 
teken van het leven geweest. Vruchtbaarheid 
en nieuw leven werd ermee aangekondigd. 

Het gebruik om een kerstboom te plaatsen 
ontstond in de Elzas en in het Zwarte Woud 
omstreeks 1509. De christelijke kerken, en 
vooral de rooms-katholieke kerk, hebben 
de kerstboom lange tijd geweerd omdat hij 
niets te maken had met de inhoud van het 
christelijke kerstfeest. Men gaf de voorkeur 
aan de kerststal om het verhaal van de 
geboorte van Jezus uit te beelden. Tegen het 
einde van de 19e eeuw deed de boom zijn 
intrede in de katholieke kerken en huizen. 
De kerstboom staat voor de boom van het 
paradijs waaraan ‘de vruchten des levens’ 
hangen, uitgebeeld door appels, noten, gebak 
en, in overdrachtelijke zin, door gouden 
kerstballen en zilveren kerstboomversiering.
Verder heeft de katholieke kerk ook nog 
een andere christelijke betekenis aan de 
boom gegeven. De driehoekige vorm van 
de kerstboom zou de heilige Drie-Eenheid, 
Vader, Zoon en H.Geest vertegenwoordigen.

Het moment waarop de kerstboom wordt 
opgetuigd verschilt van streek tot streek 
en land tot land. In Nederland geldt de 
ongeschreven regel dat kerstbomen en 
andere kerstversieringen pas na Sinterklaas 
mogen worden aangebracht. Uit mijn eigen 
kindertijd weet ik nog dat de boom pas na 
de 4e zondag van de advent werd opgetuigd. 
Ook de kerststal (uiteraard nog zonder de 
hoofdpersonen) werd toen klaargezet. De 
kribbe was nog leeg en Maria en Jozef met de 
ezel waren onderweg en liepen (al vanaf de 
1e advent) ergens door de kamer en stonden 
elke dag op een andere plek. Dit was iedere 
dag de taak van iemand anders uit ons gezin. 
Hartstikke leuk was het om elke keer samen 

op zoek te gaan naar Maria, Jozef en de ezel.
Een boeiende reis door de dagen van de 
advent die eindigde op de ochtend van 24 
december met de aankomst bij de stal die 
onder de boom stond. ‘s Avonds pas werd na 
het lezen van het kerstverhaal het kind in de 
kribbe gelegd. 
Maar terug naar de kerstboom:
Aan het einde van de kersttijd wordt de boom 
‘geplunderd’; van de boom des levens worden 
de vruchten des levens geplukt. Ook over het 
‘plunderen’ van de boom lopen de meningen 
en tradities uiteen. Vaak ziet men al vlak na 
oud en nieuw de eerste bomen buiten op 
de stoep liggen. Voor de meesten eindigen 
de feestelijke dagen van kerstmis met het 
feest van Driekoningen (6 januari). Volgens 
een overlevering brengt het ongeluk als de 
kerstboom na Driekoningen nog in huis 
staat. Nou ja, dat kan ik zo niet bevestigen 
want bij mij staat de kerstversiering (in 
afgeslankte vorm dan) tot het feest Maria 
Lichtmis (2 februari), de dag dat het kind 
Jezus werd opgedragen in de tempel. Rond 
deze datum is al heel goed te zien dat de 
dagen weer langer worden, de duisternis van 
de jaarwisseling is overwonnen, het Licht 
der wereld is geboren en zoekt zijn weg in de 
wereld van de natuur, maar vooral naar de 
harten der mensen. 

Ik wens u allen veel succes met uw 
kerstversieringen, veel vreugde met uw eigen 
kersttradities, met nieuwe of juist hele oude 
beelden van uw kerststal en vooral wens ik u 
een Zalig Kerstfeest.

Ralf Grossert p.w.

gevierde tijd

Sinds 1 maart jongsleden is pastor Sebastian 
Chazhoor toegevoegd aan het pastoraal 
team. Het betrof een tijdelijke benoeming. 
Het pastoraal team en het bestuur van de 
parochie H. Maria Sterre der Zee mogen 
meedelen, dat Sebastian per 1 december 
2013 door bisschop Liesen is benoemd tot 
parochievicaris binnen het pastoraal team 
van de Sint Annaparochie in Steenbergen 
en de Sint Christoffelparochie in Halsteren. 
Het bestuur en het team danken hem voor 
zijn inzet in de afgelopen maanden en 
wensen hem alle goeds toe in zijn nieuwe 
parochies. 

De afscheidsviering van Sebastian is gehouden 
op 30 november a.s. om 19.00 uur in de H. 
Catharinakerk te Hengstdijk. Aansluitend 
was er gelegenheid tot ontmoeting onder het 
genot van een kopje koffie.

Bisschop Liesen zal per 1 december 2013 
een nieuwe priester benoemen binnen het 
pastoraal team van onze parochie. Het 

pastoraal team en het parochiebestuur hebben 
daartoe in de afgelopen weken nader kennis 
gemaakt met Alain Holvoet. Pastor Holvoet 
is priester van het bisdom Den Bosch. Hij 
is geboren in Menen, België (bij Kortrijk). 
In juni 2007 is hij door bisschop Hurkmans 
tot priester gewijd. In de afgelopen jaren 

heeft hij gewerkt als parochievicaris voor 
de pastorale eenheid Odiliapeel - Volkel - 
Zeeland in Oost Brabant. Hij zal in onze 
regio verhuizen en op termijn zijn intrek 
nemen in de pastorie van Hulst. Vicaris Paul 
Verbeek blijft de waarnemend pastoor van 
de parochie. 

Op zaterdagavond 7 december 
zal vicaris Paul Verbeek samen 
met de overige leden van het 
pastoraal team Alain presenteren 
als de nieuwe parochievicaris. 
De eucharistieviering wordt 
gehouden in de H. Gerulphuskerk 
in Stoppeldijk en begint om 19.00 
uur. Ook hier is er aansluitend de 
gelegenheid voor ontmoeting en 
kennismaking onder het genot 
van een kop koffie.

wisseLing vAn de wAcht

Pastor Sebastian Chazhoor en pastor Alain Holvoet.
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Het jaar 2013 loopt alweer naar het einde. 
We gaan ons zo langzamerhand opmaken 
voor de jaarafsluiting van 2013 en ons alvast 
voorbereiden op de Actie Kerkbalans 2014. 
Eerste voorzichtige schattingen laten voor 
2013 helaas een dalende tendens zien in de 
opbrengst van de  parochiebijdragen. Wij 
willen degenen die hun bijdrage voor dit 
jaar al gestort hebben heel hartelijk danken 
en willen degenen die dat nog niet gedaan 
hebben oproepen om dat voor het einde van 
dit  jaar alsnog in orde te maken. Wellicht 
kunnen we met uw steun de dalende tendens 
een halt toeroepen. De Actie Kerkbalans 
wordt traditiegetrouw gehouden in de 
maand januari en krijgt voor 2014 als thema 
“Wat is de kerk mij waard”.

Sinds 1975 voeren de grote kerk-
gemeenschappen in ons land de gezamenlijke 
geldwervingsactie onder de naam 
“Kerkbalans”.  Het doel van Kerkbalans is 
een jaarlijkse geldwervingsactie te houden, 
die vanuit de landelijke kerken wordt 

voorbereid en ondersteund om financiële 
middelen bijeen te krijgen met het oog op 
de voortgang van het kerkenwerk in de 
eigen plaatselijke parochie. De bijdrage die 
u betaalt wordt gebruikt voor de lopende 
kosten van de plaatselijke parochie. Het 
onderhoud van het gebouw, de verwarming, 
verlichting, personeelskosten, pastorale 
projecten, diaconale inzet, bijzondere 
vieringen. Het gaat om al die kosten die 
gemaakt moeten worden om de kerkdeuren 
open te houden en om u en vele anderen 
welkom te heten. 

Als christenen willen we de belangrijke plek 
van de kerk in de samenleving behouden en 
de boodschap van het geloof doorgeven aan 
een nieuwe generatie. Daarom is ook uw 
financiële steun blijvend noodzakelijk.
Alleen met elkaar kunnen wij de parochies 
in stand houden.

Ronnie Roctus
Penn.meester Par. H. Maria Sterre der Zee

KerKBALAns 2014

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik vind 
het steeds moeilijker om te geloven dat God 
tot een mens spreekt in deze tijd: in de tijd 
van president Obama en het kabinet Rutte 2, 
van Mgr. Eijk aan het hoofd van de Rooms 
katholieke kerk van Nederland, in de tijd van 
voetbalgeweld, in de tijd van ondoorzichtige 
geldstromen en zelfverrijking bij de hoogste 
besturen. Ik kan maar moeilijk geloven dat 
God zich wil verbinden met deze, onze 
mensengeschiedenis. En toch horen we dat 
bij Lucas. Omdat ik het zo moeilijk vind 
om te geloven, ben ik daar echt naar gaan 
luisteren. Ik denk dat de crisis van nu – 
economisch, financieel maar ook spiritueel 
– niet zoveel anders is dan de crisis in de tijd 
van Baruch, want toen was er ballingschap, 
of de crisis in de tijd van Johannes en Jezus. 

Het is dan ook niet voor niets, denk 
ik dat Lucas Johannes dateert in de 
wereldgeschiedenis en dat hij de wereldse en 
religieuze leiders noemt. Daarin gebeurt het 
spreken van God. Het gebeurt, egeneto, het 
wordt geboren: het is een gebeuren als God 
spreekt. Maar is dan door zo’n mens waarop 
dat woord gebeurt, de geschiedenis te keren? 
Geloven wij dat echt? Johannes heeft het 
geloofd, want hij is het doopsel ven bekering 
gaan verkondigen, hij is het gaan doen. In 
het woord ‘ bekering’ zit ‘omkeer’ ‘inkeer’, 
keren. In de grond gaat het bij bekering (bij 
Johannes) om een herstel van relatie. Als 
je je omkeert, als je je keert naar de ander. 
De ander met een kleine letter. Bekering 
is een begin van herstel van relatie, en zo 

is het een begin van een nieuwe weg. Die 
weg die moet geeffend worden. We horen 
daar de profeet Jesaja doorheen klinken. 
Baan een weg, een weg voor de Heer. Wel 
met duidelijk perspectief, want er moet iets 
anders gebeuren in deze wereld. Er is ruimte 
nodig voor iemand anders. In onze tijd zou 
dat kunnen betekenen dat we ruimte maken 
om meer te zien dan het eigenbelang. En dat 
wij de dalen waar wij in weg zakken vanwege 
moedeloosheid of onverschilligheid vullen 
met hoop. Zodat we rechtop komen staan en 
verder kijken, uitzien naar wat of naar wie er 
op ons afkomt. Als die wegen recht zijn, dan 
kunnen wij elkaar recht in de ogen kijken.

Zo worden ook werelden met elkaar 
verbonden: oog in oog leven met elkaar is 
misschien wel de voorwaarde om ook de 
Heer te gaan zien in ons midden. Om ook 
dat woord van Gods wege ruimte te bieden. 
Centraal lijkt mij wel het herstel van relatie. 
De omkeer die Johannes preekt. We horen 
de profetenstemmen van Baruch, Johannes 
en door Johannes heen ook weer Jesaja. Er 
zijn niet zoveel profeten, niet iedereen is 
geroepen om als profeet te spreken, op te 
treden, te leven. Het is wel een opdracht 
om de profetische stem te zoeken, te horen 
en ruimte te bieden ook in onze tijd. Ik 
denk dan aan Elly Verrijt, een zuster die 
een vlammend betoog heeft gehouden over 
een spirituele ecologie. Iemand waarvan je 
misschien denkt: ‘Kan het niet een beetje 
minder..’ Iemand die je een beetje irriteert 
misschien. Maar tegelijkertijd iemand 

waarbij ik intuitief vrij zeker weet: ‘Ik kan er 
niet omheen’ en ik wil het ook niet naast mij 
neer leggen. Een andere profetische stem was 
voor mij in de afgelopen weken Monique 
Samuel, een jonge vrouw. In Trouw las ik 
een essay van haar en dat was op een heel 
andere wijze een vlammend betoog. Zij zegt 
hoe moeilijk het voor haar is om in God te 
geloven. In die God van Jezus Christus. Want 
er zit een angel in dat geloof: we moeten het 
uithouden met heel wat paradoxen. Geloven 
geeft wel richting, het geeft houvast in deze 
tijd, in deze wereld en daar zou de kerk wat 
mee moeten doen, is haar visie. En ook zij 
kan je wel irriteren: ‘Nou, nou, 23 jaar kan 
het niet een beetje minder…’ Maar toch is 
het opnieuw zo’n stem die ik niet naast mij 
neer kan leggen. Zo zijn er gelukkig ook in 
onze tijd mensen die een richting wijzen 
die ons doet omkeren, omkeren naar ons 
zelf, naar onze ziel en vandaar uit naar onze 
wereld en onze kerk.

Wij zijn de kerk waar dat mag gebeuren. Wij 
mogen die ruimte scheppen voor de komende. 
Dit brengt me bij verwondering. Opnieuw 
een woord van Elly Verrijt: verwondering 
kan redden. Zo is het volop in de Advent, 
want door stilte komt verwondering aan 
het licht. Ik hoop dat die stilte onder ons 
blijft, groeit en ruimte schept. Zodat hier 
en daar een richtinggevend woord gehoord 
kan worden en dat we er met elkaar naar 
blijven zoeken, vanuit het verlangen dat 
Gods woord gebeurt.

LucAs 3,1-6
geLoof je nou echt dAt gods woord geBeurt?

KERSTMIS
De herders en de wijzen gingen
op zoek naar ’t pasgeboren Kind.
Heel lang is dat alweer geleden…
maar niemand die echt vrede vindt.

De armoe blijft en eenzaamheden,
conflict en pijn, een hart dat schreit,
maar er is hoop, woestijn zal bloeien,
er kiemt al iets van nieuwe tijd.

Er straalt al licht doorheen het duister,
al duurt het wachten levenslang.
Laat ons elkander liefde geven
en tederheid en engelenzang,

Want heden kwam Gods Zoon op aarde,
we vieren Kerstmis, vol van vreugd.
De ogen van de kinderen stralen
en zelfs de sterren zijn verheugd.

Adeleyd
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elke dinsdagochtend:
Gebedsgroep in het kerkzaaltje aan de H. 
Henricuskerk van Clinge van 9.30 – 11.00 
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 Steenstraat 22 in Hulst van 10.30 
uur tot 11.30 uur.

deceMBer
dinsdag 3, 10 en 17 december:
Bijeenkomsten Rouwgroep om 19.30 uur in 
de pastorie Steenstraat 22 te Hulst.
zaterdag 14 december:
Optreden van het Madrigaalkoor uit 
Middelburg in de Hof te Zande kerk te 
Kloosterzande om 20.00 uur o.l.v. Anton 
de Kort.
Vocaal ensemble bestaande uit 5 sopranen, 4 
alten, 4 tenoren en 4 bassen.

Toegangsprijs €8,00. Kerk open vanaf 
19.30 uur.
zondag 15 december:
Tienerviering om 19.00 uur in de H. 
Johannes de Doper kerk te St. Jansteen.
dinsdag 17 december:
Kerstviering Curamus afdeling St. Jansteen 
om 14.00 uur in de H. Johannes de Doper 
kerk te St. Jansteen.
zondag 22 december:
Kerstconcert met samenzang o.l.v. het 
Ceciliakoor in de H.H. Philippus & Jacobus 
kerk te Koewacht. Aanvang  14.30 uur.
Toegang gratis, na afloop koffie of thee.
vrijdag 27 t/m maandag 30 december:
Kerststallententoonstelling in de H. 
Catharina kerk te Hengstdijk.
Openingstijden dagelijks van 13.00 – 18.00 
uur 

jAnuAri
dinsdag 7 en 14 januari:
Bijeenkomsten Rouwgroep om 19.30 uur in 
de pastorie Steenstraat 22 te Hulst.
donderdag 16 januari:
Meditatiebijeenkomst in de parochiezaal te 
Clinge om 19.30 uur
donderdag 23 januari:
Taizéviering in de Catharinakerk te 
Hengstdijk om 19.30 uur.
zondag 26 januari: 
Aulos Consort met het 5e Brandenburgs 
Concert van J.S. Bach in de H. Catharina 
kerk te Hengstdijk om 15.00 uur.
dinsdag 28 januari:
Lezing door Arthur Polspoel ‘Als ik thuiskom 
waar alles herinnert aan jou…. Waar zal ik 
schuilen?’ in het WZC Curamus locatie de 

Blaauwe Hoeve Truffinoweg 2 om 20.00 
uur. Inkom is gratis.

feBruAri
donderdag 13 februari:
Meditatiebijeenkomst in de parochiezaal te 
Clinge om 19.30 uur.
Maandag 24 februari:
Bijeenkomst Rouwgroep voor ouders van 
een overleden kind om 19.30 uur in de 
pastorie Steenstraat 22 te Hulst.

MAArt
Maandag 3, 10, 17, 24 en 31 maart:
Bijeenkomsten Rouwgroep voor ouders van 
een overleden kind om 19.30 uur in de 
pastorie Steenstraat 22 te Hulst.
donderdag 13 maart:
Meditatiebijeenkomst in de parochiezaal te 
Clinge om 19.30 uur.

ApriL
dinsdag 1 april:
‘Als ik thuiskom waar alles herinnert aan 
jou… Wie zal er dan voor mij zorgen? ‘ 
Panelgesprek van rouwenden en deskundigen 
in WZC  Curamus  locatie de Blaauwe 
Hoeve  Truffinoweg  2 om 20.00 uur. Inkom 
is gratis.
Maandag 7 en 14 april:
Bijeenkomsten Rouwgroep voor ouders van 
een overleden kind om 19.30 uur in de 
pastorie Steenstraat 22 te Hulst.
donderdag 10 april:
Meditatiebijeenkomst in de parochiezaal te 
Clinge om 19.30 uur.

regionALe KerKeLijKe Activiteiten 
in de pArochieKernen vAn oost zeeuws-vLAAnderen

(wIjzIGINGEN VOORBEHOuDEN)
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Op 1 oktober verzorgde Daan Westerink, 
journaliste, docente aan de universiteit 
Utrecht en rouwdeskundige de eerste 
lezing van Rouwzorg Regio 0114 voor 100 
aanwezigen in Hulst. Daan verloor op jonge 
leeftijd haar beide ouders en ze herkent 
veel in het thema. Thuis en thuiskomen is 
een complex begrip wanneer het gaat over 
rouw en omgaan met verdriet en gemis. Het 
gezin, de familie, waarin je opgroeit bepaalt 
mee hoe je ermee omgaat als rouw, verdriet 
en gemis op je pad komen. Zowel wanneer 
je zelf rouw aan den lijve ondervindt, als 
wanneer iemand uit je buurt leeft met 
verdriet en gemis. Het omgaan met rouw 
is niet in vaste kaders te vangen. Je went er 
niet aan met ouder worden. Iedereen heeft 
zijn/haar eigen verdriet en ervaringen en 
zoekt naar redenen waarom. Als een moeder 
overlijdt wordt niet één moeder gemist maar 
soms wel acht personen want voor ieder is 
zij uniek: als moeder, als partner, als dochter, 
als zus, als tante, als vriendin… Soms beleef 
je verdriet pas veel later bv. als je als kind je 
moeder verloor in de oorlog. Er werd niet 
over gesproken en nu zou je zo graag willen 
vragen of je op haar lijkt, hoe ze was… 
De familie is immers de toegangspoort tot 
herinneringen.

Het is belangrijk om niet voor een ander in te 
vullen hoe rouw verloopt of moet verlopen. 
Marinus van den Berg gebruikt het beeld 
van een potje Nivea: ‘Niet Invullen Voor 
Een Ander’. Een open houding, een open 
visie helpen. Het gesprek mogelijk maken 
maar niet opdringen. Cindy verwoordt het 
zo: ‘Als jij er niet over begint, dan huil ik 
ook maar dan in mijn eentje.’ Het doet 
zo’n deugd te weten dat je er mag zijn, 
met heel je rugzak, dat je gezien wordt, 
zonder dat alles meteen therapeutisch moet 
worden dichtgetimmerd. Maar dat is vaak 
zo moeilijk voor de buitenwereld, die op 
facebook wel reageren maar het persoonlijk 
niet durven. Wat kan/mag ik zeggen? Wat 
kan ik betekenen? Ben ik als vriend(in), als 
buurvrouw, oom… wel ‘genoeg’? Kan/mag 
ik nabij zijn? Kan je iemand in rouw wel 
uitnodigen voor iets ‘gezelligs’? Is dat niet te 
confronterend? Of is het niet extra pijnlijk 
niet gezien te worden, dat het je niet wordt 
gevraagd mee te gaan? ‘Als het mij gevraagd 
wordt, kan ik toch zelf aangeven of het me 
lukt of niet?’ Tranen mogen er zijn en het 
benoemen is belangrijk. Spreken is zilver, 
zwijgen is fout. Bewust zwijgen is fout. 

Je hoeft niet te praten, je mag. Sommige 
mensen voelen dit goed aan en komen met 
een pan soep. Wij zijn vaak doeners en we 
gaan nog harder werken. Toch mogen we 
ook dingen doen die fijn zijn (bv. dansen). 
Daar ontstaan soms misverstanden over. Je 
hebt ook nood aan afleiding, je aandacht 
ergens op richten, een ritueel om op te 
staan… Hierbij is de school voor een kind/
jongere een vaste factor. Vaak willen ze niet 
dat anderen het zien maar willen wel praten 
op een ander moment. Ilona zegt: ‘Vraag mij 
wat er op school verteld mag worden!’

Wie je bent en hoe je bent, bepaalt mee hoe 
jij met verdriet, rouw en gemis omgaat. De 
een trekt zich terug, wacht tot de ander de 
eerste stap zet, een ander trekt er op uit. Zo 
ook in het voorbeeld van de twee tantes. 
Beiden proberen op hun eigen manier hun 
weg te zoeken. De buitenwereld staat wel 
meteen klaar met een oordeel: te snel, te 
passief, te…? Leven met rouw heeft steeds 
twee kanten: de rouwende en de omgeving. 
Vaak wordt er gezegd: je mag mij altijd 
bellen… en later vragen ze het niet meer. 
Reineke zegt: ‘Blijf vragen hoe het met 
mij gaat, ook als ik vaak ‘goed’ zeg.’ Je 
kan blijven wachten tot iemand de moed 
verzameld heeft om bij je langs te komen 
maar je kan ook vertellen hoeveel pijn het je 
doet aan bv. je beste vriendin die ineens niets 
meer van zich laat horen. In plaats van bang 
af te wachten of er iemand aan je denkt op 
de sterfdag, kan je zelf iemand vragen om 
bv. te gaan wandelen. En je mag ook zelf je 
grenzen aangeven, nu even niet!  Grenzen 
en verlangens aangeven, vraagt moed van 
beide partijen. Proberen wat je voelt, wat je 
ziet en ervaart bespreekbaar te maken, niet 
omdat het moet maar omdat het kan. De 
nood aan iemand die zomaar een eindje met 
je meeloopt.

Heel je thuis staat na het overlijden van 
iemand die je dierbaar is opeens helemaal 
op zijn kop. Thuis voelt soms ineens niet 
meer als thuis. Thuis kan ook opeens een 
schuilplek worden tegen alle ‘moeten’. 
Thuis kunnen ineens alle rollen omgedraaid 
worden: moeders en vaders die opeens weer 
als kinderen worden, kinderen die opeens de 
rollen van vader of moeder op zich nemen. 
Het overlijden van een vader of moeder, 
broer of zus verstoort de balans in een gezin. 
Het kan lang duren voordat alles weer in 
evenwicht komt en dan nog wordt het nooit 

meer zoals het was. De broer of zus laat 
een lege plaats achter. Zelfs al heb je in een 
groot gezin meerdere broers of zussen, die 
ene broer of zus heeft toch zijn of haar eigen 
speciale plekje ingenomen. Een gezin wordt 
soms zomaar ineens een eenoudergezin. 
Die ene stoel blijft leeg.

Het maakt eigenlijk niet uit op welke leeftijd 
je je partner, je vader, je moeder, je broer of 
zus, een kind… kwijtraakt. Ook iemand van 
tachtig kan nog rouwen om zijn broer of zus 
als zij een sterke band hadden. Volwassen 
broers en zussen laten vaak een gezin achter. 
Dat kan het lastig maken bij het rouwen. 
Want wat zegt dat over thuis, over je eigen 
plek, over je eigen verdriet? Er gaat dan 
automatisch veel aandacht van de omgeving 
(vrienden en familie) uit naar de partner en 
de kinderen. Zij worden een beetje gezien 
als degenen die het meest getroffen worden 
door dit verlies. Tegelijkertijd hebben ook de 
andere direct betrokkenen een groot verlies. 

Je mag ruimte vragen voor jouw verdriet als 
vader of moeder, oma of opa, broer of zus.

Belangrijk blijft, in welke situatie dan ook, 
dat je je eigen verdriet niet uit het oog 
verliest. Je mag allemaal rouwen om de 
dierbare die is gestorven. Maar dat kan het 
wel lastig maken om elkaar te begrijpen, om 
een thuis te maken, een thuis te houden… 
Het systeem is in de war en het blijft kaal als 
we het niet versterken door te zien wat het 
ook met de ander doet. Soms kan het helpen 
om elk je eigen verhaal op te schrijven en 
later elkaars verhaal te lezen.

Weer thuiskomen, je weer thuis voelen… 
soms na jaren… met elkaar weer een thuis 
maken waar ieder zichzelf kan zijn.

verslag door het rouwzorgteam

‘ALs iK thuisKoM wAAr ALLes herinnert AAn jou… 
thuisKoMen… het voeLt zo Anders.’

HEt Maakt EIGENLIjk 
NIEt uIt Op wELkE 

LEEftIjD jE jE paRtNER, 
jE VaDER, jE MOEDER, jE 

BROER Of zuS, EEN kIND… 
kwIjtRaakt. OOk IEMaND 

VaN taCHtIG kaN NOG 
ROuwEN OM zIjN BROER 

Of zuS aLS zIj EEN StERkE 
BaND HaDDEN. 
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Maria was en zo voelde zij dat zelf in alle 
oprechte nederigheid ook, zeer bevoorrecht 
om Jezus te mogen baren. De lang verwachte 
Verlosser en Messias. Ze wordt door de 
Christenen en de Moslims gezien als de 
gezegende onder de vrouwen. In onder andere 
de Katholieke Kerk is de Maria verering 
en de toewijding aan haar nog altijd zeer 
levend. Maria´s lofzang aan God vanwege 
dankbaarheid voor haar nog ongeboren zoon 
is bekend onder het Magnificat . “Magnificat 
anima mea Dominum; Mijn ziel verheerlijkt 
de Heer”. (Luc. 1:46-55.) 

Maria werd geboren in een boerendorpje 
in een arm district van Galilea in Israël. 
Haar ouders heetten Joachim en Anna en ze 
had mogelijk nog een zus. Als jong meisje 
werd ze uitgehuwelijkt. Dit gebeurde op 
initiatief van de bruidegom en de wederzijdse 
ouders, wat in die tijd de gewoonte was. Ze 
verloofde zich met Jozef, een arbeider die 
werkte als timmerman. Een verloving werd 
beschouwd als een onderdeel van het huwelijk. 
Een jaar lang mochten de aanstaande bruid 
en bruidegom niet samenwonen alvorens ze 
in het huwelijk traden. Dit noemde men 
kiddushin, een overeenkomst die net als het 
huwelijk zelf een wettelijke verbintenis was. 
Ze was familie van Elisabeth, de moeder van 

de latere Johannes de Doper. In Lucas, waarin 
zij wordt geïntroduceerd, wordt verteld dat 
zij in de zesde maand werd bezocht door de 
engel Gabriël, gezonden door God. “En de 
engel Gabriël zei tot haar: Vrees niet, Maria, 
want gij hebt genade in God gevonden”. (Luc. 
1, 30) Deze vertelde haar dat zij de Messias 
en de Verlosser zou gaan baren. ”Het kind 
zal Heilig worden genoemd, zoon van God”. 
(Luc. 1, 34) Maria, erg geschrokken van deze 
verschijning, gaf zich toch over aan Gods 
plan. Ze was zich tevens meteen bewust van 
de hoon van de mensen die ongetwijfeld over 
haar heen zou komen omdat ze ongehuwd 
zwanger was geworden. Ook Jozef was hierop 
niet voorbereid. De twijfel die dit bericht 
bij hem veroorzaakte was zo heftig dat hij in 
eerste instantie de verloving in het geheim 
wilde verbreken, want hij wilde Maria niet in 
opspraak brengen. Ook aan hem is toen de 
engel Gabriël verschenen die hem vertelde dat 
Maria zwanger was van de Verlosser en dat ze 
het kind de naam Jezus moesten geven.
Deze bovennatuurlijke zwangerschap van 
Maria heeft voor veel kritische bedenkingen 
gezorgd. De meningen hierover zijn verdeeld, 
ook onder gelovigen zelf. Wat veel mensen er 
van weerhoudt om dit te geloven is omdat 
het simpelweg indruist tegen de wetten van 
de natuur. In Lucas 1:28-35 staat echter: “De 

engel Gabriël sprak; De Heilige Geest zal over 
je komen en de kracht van de allerhoogste 
zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal 
het kind dat geboren wordt heilig worden 
genoemd en zoon van God.” Hoe het ook 
zij, Maria was de uitverkorene om het heilige 
kind Jezus te mogen baren. Maria bezocht, na 
de aankondiging van haar zwangerschap, haar 
familielid Elisabeth. Ook zij was zwanger en 
Maria had ook dit bericht doorgekregen van 
de engel Gabriël. Elisabeth was een stuk ouder 
dan Maria en tot dan toe nog geen moeder 
geworden, ondanks haar jarenlange huwelijk. 
Nu ze beiden zwanger waren bejubelden ze 
zowel God als elkaar. Dit bezoek is bekend 
geworden onder de naam “Maria visitatie”. 
Deze gebeurtenis wordt officieel gevierd op 
31 mei.

Toen Maria hoogzwanger was werd ze 
verplicht een lange en vermoeiende reis te gaan 
maken samen met Jozef. De Romeinse keizer 
Augustus had bevolen dat alle inwoners van 
zijn keizerrijk zich moesten laten inschrijven in 
het land van hun voorvaderen. Dit was in het 
geval van Jozef het plaatsje Bethlehem. Volgens 
Lucas en Matteüs is Jezus daar ter wereld 
gekomen onder erbarmelijke omstandigheden. 
Door de uitputtende reis en het niet vinden 
van een fatsoenlijk onderkomen was dit niet 

 gedicht over  
het Licht

Soms vergeet ik het. Het licht in de gang.
De deur van haar kamer staat altijd half open en zo 
schijn het licht van de gang op haar kamer als ze slapen 
gaat. Het is een soort van houvast. Maar soms vergeet 
ik het ..... en knip het licht uit. Dan vraagt ze, als ik 
nog even blijf luisteren:
“ Vader laat je het licht straks aan?”
Eigenaardig is dat eigenlijk..... 
Grote mensen willen liever het licht uit.
Kinderen liever het licht aan.... 
Christus, die zichzelf het Licht noemde,
zei eens waarschuwend tegen de grote mensen:
“ Als je niet wordt als kinderen.....”
In elk geval laat God altijd
ongevraagd het licht aan;
Hij vergeet het nooit.
Het grote licht, Christus, blijft altijd branden.
Ook al gaan we zelf het donker in,
zelfs in de diepe duisternis,
misschien zelfs van de dood.... 
Onze Vader laat het licht aan.
Het Licht sprak dat zelfs eens uit:
“ Zie, Ik ben met u tot aan het einde van de tijden.”
“Zie” zei het Licht!!

op de AgendA vAn rouwzorg  
regio 0114 voor 2014

Heb jij ook een kind verloren bij de geboorte, is het te vroeg geboren, 
of door ziekte of een ongeval… of vond je kind de weg niet meer in het 
leven…? en wil je erover praten, dan kan dat in de groep die start in 2014 
voor 

ouders vAn een overLeden Kind 

De acht bijeenkomsten zijn gepland op 24 februari / 3-10-17-24-31 
maart / 7-14 april van 19.30 uur tot ongeveer 22 uur en gaan door in de 
pastorie Steenstraat 22 te Hulst onder begeleiding van het rouwzorgteam. 
Deelnemen is gratis en kan alleen of als ouders samen. 
“Als ik thuiskom waar alles herinnert aan jou...’ is het hoofdthema voor het 
rouwzorgteam.
Lezing door Arthur Polspoel te Hulst op 28 januari 2014 om 20 uur met 
als subthema ‘Waar zal ik schuilen?’ in het WZC Curamus lokatie de 
Blaauwe Hoeve Truffinoweg 2. Arthur Polspoel is rouwdeskundige, docent, 
supervisor, begeleider en auteur van o.a. ‘Wenen om het verloren ik’ , ‘Het 
was toch een mooi leven’ en ‘Het leven gaat verder, zeggen ze…’

‘Als ik thuiskom waar alles herinnert aan jou… Wie zal er dan voor mij 
zorgen? ‘ Panelgesprek van rouwenden en deskundigen op 1 april 2014 te 
Hulst om 20 uur met wethouder Van Driessche en ambtenaar, advokate Ilse 
de Dobbelaere, Carolus Roelandt over sociale zaken, uitkeringen, erfenis, 
wetgeving, belasting- /bankzaken in WZC Curamus lokatie De Blaauwe 
Hoeve Truffinoweg 2.
Aanmelden:
Katrien van de Wiele tel. 0115-4540888 kvdwiele@zeelandnet.nl
Fien Martinet tel. 0114-364050 l.martinet@kpnplanet.nl
Maggie Sandkuyl tel. 0114-315149 msandkuijl@zeelandnet.nl

BIjzONDERE VROuwEN IN DE BIjBEL
MAriA, Moeder vAn jezus, Moeder der Moeders
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bepaald het gedroomde 
begin van het ouderschap. 
Volgens Marcus en Johannes 
is echter niet Bethlehem de 
geboorteplaats van Jezus maar 
is het wellicht toch Nazareth. 
Een theorie is dat Lucas en 
Matteüs in navolging van 
de eeuwenoude voorspelling 
dat de nieuwe Messias uit 
Bethlehem zou komen, 
hun geschriften hieraan 
zouden hebben aangepast. In wezen is dit 
niet echt van belang en wordt algemeen 
aangenomen dat in Bethlehem Jezus het 
eerste levenslicht heeft gezien. Eeuwenlang 
is Bethlehem een pelgrimsoord geweest voor 
Christenen, Moslims en Joden. Nu wordt de 
gewezen geboorteplaats van Jezus al jarenlang 
geteisterd door diepgewortelde onmin tussen 
verschillende bevolkingsgroepen. Daardoor 
lijkt Bethlehem nu meer op een militaire 
vesting dan op een pelgrimsoord dat vrijelijk 
toegang zou moeten geven aan gelovigen en 
belangstellenden van over de hele wereld.
 Toen Jezus net geboren was werd hij bezocht 
door de drie wijzen die een ster volgden die 
hen leidde naar het pasgeboren goddelijke 
kind. Ook herders gaven hem de eer van 
de nieuwe Messias. Zo’n 40 dagen na de 
geboorte van Jezus namen zijn ouders hem 
mee naar de tempel om hun eerstgeborene 
op te dragen aan God. Daar ontmoetten 
ze Simeon, een bejaarde diepgelovige man. 
Simeon had bepaalde gaven, noem het een 
heldere vooruitziende blik. Hij herkende de 
kleine Jezus meteen als de Messias en sprak 
toen de volgende profetie uit: “Weet dat velen 
in Israel door hem ten val zullen komen of 
juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat 
betwist wordt door velen, en zelf zult u als 
door een zwaard worden doorstoken.” Deze 
profetie bevat naast meerdere voorspellingen 
over het leven van Jezus ook een verwijzing 
naar zijn dood. Toen hij zo’n 33 jaar later 
aan het kruis stierf, werd hij in zijn zij 
gestoken met een lans om zeker te weten of hij 
inderdaad was overleden. Ook Jezus zelf sprak 
later vaak over zijn dood. De betekenis van 
deze woorden moeten voor zijn ouders een erg 
zorgelijke en emotionele lading hebben gehad. 
Ondertussen had ook Koning Herodes 
vernomen dat een nieuwe toekomstige koning 
was geboren. Hij was een zeer gewelddadige en 
paranoïde heerser en ontstak in een vreselijke 
furie. Hij beval dat ieder jongetje uit Bethlehem 
jonger dan twee jaar, moest worden gedood. 
Dit stond al in een eerder gedane profetie 
van Jeremias; “Er klonk een stem in Rama, 
luid wenend en klagend. Rachel beweende 
haar kinderen en wilde niet worden getroost, 
want ze zijn er niet meer.” Deze ongekend 
wrede en onmenselijke daad wordt op 28 
december nog steeds herdacht als “de moord 
op de onnozele kinderen.” Jozef en Maria 
konden nog net op tijd vluchten naar Egypte 
waar ze hebben gewoond totdat het bericht 
kwam dat Herodes was overleden. Ze keerden 

toen terug naar Nazareth 
waar Jezus volgens de 
Joodse gebruiken en 
tradities opgroeide. De 
grootste traditie was het 
vieren van het Paasfeest, 
de Pesach. Dit feest werd 
gehouden in Jeruzalem, 
toen al een stad met zo’n 
50.000 inwoners. Daarbij 
kwamen tijdens het feest 
nog eens zo’n 100.000 

pelgrims bij. Het was het jaarlijkse hoogtepunt 
van de Joodse gemeenschap. Ook Jozef, Maria 
en Jezus gingen naar het feest. Het moet 
een indrukwekkend schouwspel zijn geweest, 
een enorm tempelcomplex te midden van 
duizenden huizen en nog eens duizenden 
mensen. Ze verbleven er een volle week om 
samen met de andere mensen te bidden, hun 
dankbaarheid te tonen, te eten,te praten en te 
lachen, kortom het paasfeest te vieren. Toen 
werd het tijd om weer naar huis te gaan. 
Het was bijna een dag lopen en een enorme 
mensenmassa was op dat moment op de 
been. Jozef en Maria liepen hierin ook mee 
en gingen ervan uit dat ook Jezus zich bevond 
tussen de andere bekenden en plaatsgenoten. 
Maar langzaamaan werd duidelijk dat Jezus er 
niet bij was. Hij was met geen enkele bekende 
meegelopen en zijn ouders raakten in paniek. 
Ze besloten terug te keren naar Jeruzalem waar 
ze 3 dagen zochten totdat ze hem terugvonden 
in het tempelcomplex. Jezus verbleef hier al 
die tijd tussen de tempelgeleerden. Hij stelde 
hen vragen maar gaf hen ook antwoorden. 
Hij viel op door zijn ongewone begaafdheid, 
leergierigheid en zijn opzienbarende kijk op 
het Goddelijke. Maria echter was boos en 
ontdaan. Ze waren doodongerust geweest. 
Waarop Jezus antwoordde; ” Wist gij dan niet 
dat ik in het huis van mijn Vader moet zijn”? 
Dit verhaal weerspiegelt de veranderende 
relatie van Jezus tot zijn ouders. Hij werd zich 
steeds meer bewust van zijn roeping en het 
leerproces dat hij hiervoor moest ondergaan. 
Dit betekende in feite ook dat zijn ouders zich 
moesten gaan voorbereiden op de toekomst 
van hun bijzondere zoon. Langzaam maar 
zeker zouden ze hem moeten loslaten en uit 
handen geven. Mogelijk is Jozef vrij kort 
hierna overleden omdat hij hier voor de laatste 
keer wordt vernoemd in de evangeliën. 

Toen vele jaren later te Kana een bruiloft werd 
gevierd wordt nog eens duidelijk dat Maria 
haar oudste zoon enorm eerde. Maar tevens 
zou haar kwetsbare rol van moeder langzaam 
naar een zekere achtergrond verdwijnen. Kana 
lag tussen Nazareth en Kafarnaem. Jezus ging 
met een aantal discipelen en zijn (half )broers 
naar een trouwfeest toe. Ook Maria was daar 
om het feest te vieren van de twee mensen die 
elkaar het ja-woord hadden gegeven. Maria 
voelde zich medeverantwoordelijk voor het 
hele gebeuren, dat geeft aan dat een nauwe 
verwante van haar de bruid of bruidegom 
moet zijn geweest. Op de derde dag van het 

feest bleek de wijn op te zijn. Maria nam toen 
het initiatief om hier iets aan te doen en zei 
tegen de bedienden van het feest; “Wat hij u 
ook beveelt, doet dat maar”. En ze wees toen 
naar Jezus. Waarop hij antwoordde “Wat heb 
ik met u te doen vrouw, mijn uur is nog niet 
gekomen”. Hij maakt haar hier duidelijk dat 
haar belang in feite ondergeschikt was aan zijn 
taak als Messias. Vervolgens deed hij wat zijn 
moeder hem had gevraagd. Het vertrouwen 
van Maria in haar oudste zoon Jezus was 
enorm. Tegelijkertijd moest zij als ouder een 
stap terugdoen om haar zoon de ruimte te 
geven om zijn levenspad te laten bewandelen. 

Toen Maria werd uitgekozen door God om 
Jezus te mogen baren was ze een kwetsbaar 
en eenvoudig jong meisje. En juist uit haar 
is een enorme kracht ontstaan, namelijk in 
de vorm van haar oudste zoon. Een man die 
door zijn woorden en daden een groot deel 
van de mensheid heeft kunnen aanraken en 
inspireren. Ze was de aardse moeder van 
Jezus en hij haar eerstgeboren zoon. Maar 
hij was ook de Messias, een opzienbarende 
charismatische man die daardoor bezit leek te 
zijn geworden van iedereen. Maria accepteerde 
deze situatie en haar ondergeschikte rol hierin, 
waarin zij steeds verder is gegroeid. Hieruit 
blijkt nog eens dat zij aanvaardend in het leven 
stond. Zij werd trouwens zelf ook discipel en 
volgeling van Jezus, ook zij had hem nodig 
als voorbeeld van licht en liefde in dit aardse 
leven. Deze verhouding tot Jezus staat in feite 
los van hun moeder-zoon relatie. Toen Jezus 
aan het einde van zijn leven aan Johannes 
vroeg om Maria te eren als zijn eigen moeder, 
betekende dit ook het einde van hun aardse 
band. Maar de geestelijke verbinding met zijn 
moeder was er een voor de eeuwigheid. Mede 
omdat Maria de positie heeft van een innig 
liefhebbende ouder kunnen veel mensen zich 
met haar identificeren. Juist deze menselijke 
Maria is voor velen een houvast en ze wordt 
daarom door veel mensen als zeer benaderbaar 
ervaren. Ze verbindt mensen in hun geloof en 
ze is een inspiratiebron voor velen. De vele 
kapelletjes, schilderijen, beelden, liederen en 
kaarsen die opgedragen zijn aan Maria, zijn een 
visuele vertaling van een diepgeworteld geloof 
in haar. Het bijna universele gedachtegoed 
dat Maria als de Moeder der moeders wordt 
beschouwd is nog steeds van kracht en wordt 
door vele gelovigen tot op de dag van vandaag 
gekoesterd. 

When I find myself in times of trouble,
mother Mary comes to me.
Speaking words of wisdom,

let it be.
And in my hour of darkness,

She is standing right in front of me.
Speaking words of wisdom,

let it be.

-The Beatles-

Ch. v. W.
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Zaterdag 9 november organiseerde de 
Koorkring Zeeuws-Vlaanderen door de 
zeventiende keer de jaarlijkse studiedag 
Contactdag Zeeland. Dit jaar waren er 30 
deelnemers uit Zeeland samengekomen in 
de H. Willibrordusbasiliek in Hulst om 
samen aan de slag te gaan met het thema 
‘Laudate e benedicete mi Signore’.
 Na de dagen met regen was het die zaterdag 
mooi weer, met een laag staand zonnetje 
kwamen de deelnemers uit heel Zeeland naar 
de basiliek in Hulst. Zeker geïnspireerd door 
paus Franciscus had het Koorkringbestuur 
dit jaar gekozen voor liederen van en over 
sint Franciscus. De heilige die oog en oor 
had voor de wonderen van de natuur en 
bovenal voor zijn medemens. Na een kopje 
koffie of thee en de verwelkoming door de 
secretaris van het bestuur was het eerst de 
beurt aan vicaris Paul Verbeek. Hij gaf een 
inleiding over sint Franciscus.
Franciscus werd in 1182 in Assisi geboren. 
Zijn vader was koopman en daarin zou 
Franciscus hem opvolgen. Als jongeling zag 
hij voor zichzelf een carrière weggelegd als 
ridder. In 1202 trok hij als twintig jarige 
ten strijde tegen de stad Perugia. Hij werd 
gevangen genomen en voor een jaar in de 
kerker gezet. Hier kwam voor Franciscus de 
ommekeer in zijn leven. In San Damiano 
knielde hij in 1205 voor het vervallen 
kerkje toen een 

stem hem riep: “Franciscus, bouw mijn 
vervallen huis weer op”. Toen hij opkeek zag 
hij alleen Jezus aan het kruis. Hij nam dit 
woordelijk en begon overal vervallen kerken 
weer op te bouwen. Het geld daarvoor 
verkreeg hij door de verkoop van stoffen 
van zijn vader. Zodoende wekte hij de onwil 
bij zijn vader. Voor de bisschop onterfde 
zijn vader Franciscus, waarop Franciscus 
hem zijn kleren teruggaf om alleen God 
zijn Vader te mogen noemen. In armoede 
wilde hij zijn verdere leven gestalte geven. 
Een leven waarin de armoede gepredikt 
werd en waaruit de liefde tot God duidelijk 
naar voren moest komen. Hij vestigde zich 
buiten de muren van de stad en leefde in alle 
eenzaamheid. Veel volgelingen sloten zich bij 
hem aan. Franciscus stierf op 3 oktober 1226 
en werd door paus Gregorius IX in 1228 
heilig verklaard.
Na de inspirerende woorden van vicaris 
Verbeek was het tijd om te zingen. Na 
aandacht voor houding en stemoefeningen 
kwam het Franciscaans Liedboek aan de 
beurt. In het Franciscaans Liedboek 
zijn 15 bestaande Franciscaanse liederen 
opgenomen en 28 door Ton van der Valk 
(componist en voormalig leraar aan het 
Tilburgs conservatorium) op muziek gezette 
teksten van Franciscus en 

Clara. Onder leiding van Jan Schuurmans, 
dirigent van de Cantorij van de Sint 
Antoniuskathedraal in Breda, gingen de 
deelnemers aan de slag. Duidelijk merkbaar 
is eenvoud die uit de liedteksten naar boven 
komt, maar ook de eerbied en naastenliefde 
waarover ze spreken. De composities zijn 
echter niet altijd even makkelijk, maar voor 
de deelnemers toch een uitdaging om met 
begeleiding van organist Marcel Mangnus 
om de liederen in te studeren. 
De dag wordt afgesloten met een 
eucharistieviering waarin door de deelnemers 
aan de studiedag een projectkoor vormen. 
Liederen die tijdens de dag ingestudeerd 
zijn komen terug in de viering. En zoals 
vicaris Verbeek het in zijn preek verwoorde: 
‘de boventoon in een lied is heel belangrijk, 
het geeft de afwerking tot een hoog niveau, 
maar wat belangrijker is is de ondertoon, het 
buikgevoel van de zanger(es). De liefde voor 
de muziek. En al klinkt het dan niet altijd 
even mooi, die ondertoon, die inzet van 
iedereen is belangrijker dan de technische 
afwerking. Dat is de inzet van sint Franciscus 
geweest in zijn leven.’ 
Met die positieve gedachte dat iedereen zich 
inzet op zijn niveau gingen de deelnemers 
rond de klok van 16.00 uur weer terug naar 
hun eigen woonplaats met het Franciscaans 
Liedboek op zak. En na de inspirerende 
zangdag is het de bedoeling dat de liederen 
uit de bundel bij veel koren op het 
programma komen te staan.

foto’s: Ronald van Quekelberge

contActdAg zeeLAnd
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Geachte Parochianen,
 
In de kerkkoerier die rond de afgelopen paasdagen verscheen, 
trof u een vragenlijst aan. Wij vroegen u anoniem   25 vragen te 
beantwoorden. Een paar honderd parochianen hebben de moeite 
genomen deze vragen te beantwoorden.  Het beantwoorden van de 
vragen bestond voor het grootste gedeelte  uit het zwart maken van 
een rondje bij het antwoord van uw keuze. Bij een aantal vragen 
kon u zelf antwoorden formuleren. Met het verwerken van uw 
antwoorden  proberen we inzicht te krijgen hoe u denkt over de 
nabije toekomst van uw parochiekern, die deel uitmaakt van de 
gezamenlijke Parochie-koepel “Heilige Maria Sterre Der Zee”.  

opnieuw een aantal vragen- opnieuw uw mening.
In het huidige kerstnummer treft u wederom een  vragenlijst aan. 
Het zijn dezelfde  vragen, maar er is ook een wezenlijk verschil. De 
antwoorden van de” open vragen” uit het paasnummer zijn verzameld 
en worden nu als alternatief antwoord  bij de vragen opgenomen.  
Dat heeft als voordeel dat de vragenlijst  makkelijker is in te vullen  
en wat nog belangrijker is,  er kan een nog duidelijker beeld van uw 
ideeën over de toekomst van uw Parochiekern ontstaan, zeker als nog 

meer mensen de vragenlijst zouden invullen. Wij vragen u daarom 
met nadruk de vragen te beantwoorden en de lijst in te leveren. 
Natuurlijk spreken we ook met uw de commissieleden van uw 
parochiekern; zij vertegenwoordigen immers uw gezamenlijk belang.  
Echter, door het beantwoorden van deze tweede reeks vragen bent u 
in de gelegenheid rechtstreeks uw eigen mening kenbaar te maken. 
De antwoorden van de twee vragenlijsten worden verzameld en in 
het advies verwerkt dat begin volgend jaar aan het parochiebestuur 
wordt aangeboden.

oproep
Wij roepen u van harte op nogmaals uw mening kenbaar te maken. 
Een speciaal verzoek aan diegenen, die de eerste keer de vragenlijst 
niet hebben ingevuld. Op die manier is de kans het grootst dat “de 
toekomst” zich in een door u gewenste richting ontwikkelt.

Met dank en vriendelijke groet,
De gebouwencommissie van HMSDZ

VaN uw paROCHIEBEStuuR.

een tweede reeKs vrAgen AAn de pArochiAnen
 vAn de heiLige MAriA sterre der zee

Parochie Heilige Maria Sterre der Zee 
2e reeks vragen over de toekomst van onze parochie. 

 
Waarheen ? …… en  hoe ?               
Wat is uw mening over uw geloofsgemeenschap nu en in de toekomst.    

    

1. Tot welke parochiekern  behoort u   …………………………….     

2. Wat is uw leeftijd?                                  …………………………….  jaar 

3. Wat zijn de twee belangrijkste redenen waarom uw kerkgebouw onmisbaar is.  

          Kies er twee uit. 

3.1` Tot rust komen - stilte en gebed, troost, houvast    0    
3.2 Middelpunt van de samenleving      0  

3.3 Erg aan gehecht.         0  

 3.4 Uniek monumentaal kerkgebouw regionaal en landelijk   0    
` 3.5 Centrumkerk voor Liturgie       0  

3.6 Bij verdwijnen zal er veel cultuur verloren gaan    0    

3.7 Veel energie gestoken in de restauratie/onderhoud.   0   
3.8 Concerten         0 

3.9 Toerisme         0 

3.10 dichtbij huis         0   

 3.11 Gebouw is niet onmisbaar-kan elders gemeenschap vieren  0   
   

4. Welke twee activiteiten kunt u zich naast de liturgische, in uw kerkgebouw voorstellen?  

       Kruis alle van toepassing zijnde mogelijkheden aan 
 4.1 Concerten         0   

 4.2 Tentoonstellingen        0    

4.3 Alle activiteiten die mensen samenbrengt     0 

4.4 Geschikte Commerciële , niet aanstootgevende activiteiten  0  
4.5 Niet religieuze begrafenissen      0 

4.6 Grote samenkomsten, bekende sprekers     0 

4.7 Antiekmarkten - markten - rondleidingen     0 
4.8 Modeshow         0 

4.9 Geen           0 

 

5. Wat zijn de twee meest positieve kenmerken van uw kerkgebouw?  

Kies er twee uit. 
5.1 Keurig verzorgd         

5.2 Godshuis         0 

5.3 Uitstraling - Grandeur        0 

5.4 Centraal punt in dorp of (binnen)stad.      0    
5.5 Rijksmonument.        0 

5.6 Gebrandschilderde ramen - Interieur     0   

 5.7 Ontmoeting geloofsgenoten.       0  
5.8 Eeuwigheidswaarde        0  

5.9 Monumentaal Orgel        0 

5.10 Toegankelijkheid        0 
5.11 Rust, ruimte en en thuisgevoel      0   

5.12 Grote ruimte voor veel mensen      0   

5.13 Goed bezocht         0 

5.14 Muurschilderingen        0   
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6. Wat zijn de twee meest positieve kenmerken van uw parochiekern? 

Kies er twee uit. 

      
6.1 Vitaliteit.         0    

6.2 Grote groep vrijwilligers       0 

6.3 Diversiteit parochianen       0 
6.4 Samen Kerk vormen.        0 

6.5 Dicht bij de mensen. Altijd een luisterend oor    0   

 6.6 De vele vrijwilligers die vaak tegen beter weten in, achter  
de kerk blijven staan.        0   

6.7 Contact met pastorie (w.o. pastores)     0  

6.8 Organisatie         0 

6.9 Goed verzorgde diensten       0   
6.10 Goed bestuur         0  

6.11 Voorzieningen.        0 

 
               

7. Wat doet u als in uw kerkgebouw geen diensten meer gehouden kunnen worden?   

  a.   we gaan niet meer naar de vieringen.     0 
  b.   we gaan naar een viering in het dichtst bijgelegen kerkgebouw 0 

  c.   anders    Maak hieronder uw keuze      0 

          Maak uw keuze 

 7.1 Bezoek aan diensten zal minder worden    0 
7.2 Weet het niet        0 

7.3 Naar alternatieve gelegenheid bijv. Blaauwe Hoeve  0  

7.4 Mooie missen op de TV volgen     0 
7.5 Kerkbezoek in België       0 

 

 

8. Bent u van plan zelf vervoer te regelen als u in een andere plaats ter kerke zou willen gaan?  
  a.   ja           0 

  b.   neen              0 

  c.   we gaan alleen naar een andere plaats als vervoer wordt aangeboden    0 
           

9. Heeft u directe contacten met vrijwilligers van uw geloofsgemeenschap en de pastores?  

  a.     zeer regelmatig.         0 
  b.     af en toe          0 

  c.     nooit of bijna nooit.        0 
           

10. Bent u vrijwilliger in uw parochiekern?        
  d.     ja           0 

  e.     neen.          0 

           
11. Wanneer zou u vrijwilliger van uw geloofsgemeenschap willen worden?     

  a.    als me dat persoonlijk gevraagd wordt.      0 

  b.    als er een vacature kenbaar gemaakt wordt.     0 

  c.    nooit.          0 
           

12. In geval u a of b gekozen heeft, zou u dan in het onderhoud actief willen zijn?     

  a.   ja            0 
  b.   neen          0 

 

 
 

 

 

 
 

 

            
   

 

Parochie Heilige Maria Sterre der Zee 
2e reeks vragen over de toekomst van onze parochie. 

 
Waarheen ? …… en  hoe ?               
Wat is uw mening over uw geloofsgemeenschap nu en in de toekomst.    

    

1. Tot welke parochiekern  behoort u   …………………………….     

2. Wat is uw leeftijd?                                  …………………………….  jaar 

3. Wat zijn de twee belangrijkste redenen waarom uw kerkgebouw onmisbaar is.  

          Kies er twee uit. 

3.1` Tot rust komen - stilte en gebed, troost, houvast    0    
3.2 Middelpunt van de samenleving      0  

3.3 Erg aan gehecht.         0  

 3.4 Uniek monumentaal kerkgebouw regionaal en landelijk   0    
` 3.5 Centrumkerk voor Liturgie       0  

3.6 Bij verdwijnen zal er veel cultuur verloren gaan    0    

3.7 Veel energie gestoken in de restauratie/onderhoud.   0   
3.8 Concerten         0 

3.9 Toerisme         0 

3.10 dichtbij huis         0   

 3.11 Gebouw is niet onmisbaar-kan elders gemeenschap vieren  0   
   

4. Welke twee activiteiten kunt u zich naast de liturgische, in uw kerkgebouw voorstellen?  

       Kruis alle van toepassing zijnde mogelijkheden aan 
 4.1 Concerten         0   

 4.2 Tentoonstellingen        0    

4.3 Alle activiteiten die mensen samenbrengt     0 

4.4 Geschikte Commerciële , niet aanstootgevende activiteiten  0  
4.5 Niet religieuze begrafenissen      0 

4.6 Grote samenkomsten, bekende sprekers     0 

4.7 Antiekmarkten - markten - rondleidingen     0 
4.8 Modeshow         0 

4.9 Geen           0 

 

5. Wat zijn de twee meest positieve kenmerken van uw kerkgebouw?  

Kies er twee uit. 
5.1 Keurig verzorgd         

5.2 Godshuis         0 

5.3 Uitstraling - Grandeur        0 

5.4 Centraal punt in dorp of (binnen)stad.      0    
5.5 Rijksmonument.        0 

5.6 Gebrandschilderde ramen - Interieur     0   

 5.7 Ontmoeting geloofsgenoten.       0  
5.8 Eeuwigheidswaarde        0  

5.9 Monumentaal Orgel        0 

5.10 Toegankelijkheid        0 
5.11 Rust, ruimte en en thuisgevoel      0   

5.12 Grote ruimte voor veel mensen      0   

5.13 Goed bezocht         0 

5.14 Muurschilderingen        0   
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6. Wat zijn de twee meest positieve kenmerken van uw parochiekern? 

Kies er twee uit. 

      
6.1 Vitaliteit.         0    

6.2 Grote groep vrijwilligers       0 

6.3 Diversiteit parochianen       0 
6.4 Samen Kerk vormen.        0 

6.5 Dicht bij de mensen. Altijd een luisterend oor    0   

 6.6 De vele vrijwilligers die vaak tegen beter weten in, achter  
de kerk blijven staan.        0   

6.7 Contact met pastorie (w.o. pastores)     0  

6.8 Organisatie         0 

6.9 Goed verzorgde diensten       0   
6.10 Goed bestuur         0  

6.11 Voorzieningen.        0 

 
               

7. Wat doet u als in uw kerkgebouw geen diensten meer gehouden kunnen worden?   

  a.   we gaan niet meer naar de vieringen.     0 
  b.   we gaan naar een viering in het dichtst bijgelegen kerkgebouw 0 

  c.   anders    Maak hieronder uw keuze      0 

          Maak uw keuze 

 7.1 Bezoek aan diensten zal minder worden    0 
7.2 Weet het niet        0 

7.3 Naar alternatieve gelegenheid bijv. Blaauwe Hoeve  0  

7.4 Mooie missen op de TV volgen     0 
7.5 Kerkbezoek in België       0 

 

 

8. Bent u van plan zelf vervoer te regelen als u in een andere plaats ter kerke zou willen gaan?  
  a.   ja           0 

  b.   neen              0 

  c.   we gaan alleen naar een andere plaats als vervoer wordt aangeboden    0 
           

9. Heeft u directe contacten met vrijwilligers van uw geloofsgemeenschap en de pastores?  

  a.     zeer regelmatig.         0 
  b.     af en toe          0 

  c.     nooit of bijna nooit.        0 

           

10. Bent u vrijwilliger in uw parochiekern?        
  d.     ja           0 

  e.     neen.          0 

           
11. Wanneer zou u vrijwilliger van uw geloofsgemeenschap willen worden?     

  a.    als me dat persoonlijk gevraagd wordt.      0 

  b.    als er een vacature kenbaar gemaakt wordt.     0 

  c.    nooit.          0 
           

12. In geval u a of b gekozen heeft, zou u dan in het onderhoud actief willen zijn?     

  a.   ja            0 
  b.   neen          0 

 

 
 

 

 

 
 

 

            
   

 

           

13. Blijft u vrijwilliger als uw kerkgebouw noodzakelijkerwijs gesloten moet worden?   

 a.  ja                    0   
 b.  neen.          0 

  c.  ik weet het. 

d. ik ben nu geen vrijwilliger.        0  
             

14. Wordt u bestuurslid van uw parochiekern als u daarvoor gevraagd wordt?    

  a.  ja           0 
  b.  nee           0 

           

15. Waarom zou u geen bestuurslid willen worden?         

  a.  geen tijd.          0 
  b.  geen interesse         0 

  c.  anders        Maak hieronder uw keuze.      0  

           Maak uw keuze  
15.1 Moet daarin afwegingen maken      0   

15.2 Hoge leeftijd         0 

15.3 Heb al veel vrijwilligerswerk gedaan.     0  
 15.4 Wil niet op de voorgrond       0   

15.5 Persoonlijke bezwaren       0   

15.6 Is bestuurslid (geweest)       0   

15.7 We zijn langere tijd weg.       0   
15.8 Omdat de kerk zich van de parochianen gedistantieerd heeft     0  

 15.9 Heb er geen capaciteiten voor       0  

15.10 Te zware verantwoordelijkheid      0  
15.11 Hangt af van de functie.        0 

 

16. Hoeveel maal per jaar woont u een kerkdienst bij?      …….maal 

           
17. Hoeveel bent u bereid per jaar bij te dragen om uw kerkgebouw in stand te houden en                             

 liturgische diensten te handhaven?          

  a.  we dragen niet bij          0 
  b.  we handhaven onze huidige bijdragen.      0 

  c.  we willen maximaal 1,5 x de huidige bijdragen doneren.   0 

  d.  we willen maximaal    2 x de huidige bijdragen doneren.   0 
           

18. Welk percentage van de inkomsten denkt u dat uw parochiekern kwijt is aan het    

 onderhoud en gebruik van uw kerkgebouw?        

  a.  minder dan 25%         0 
  b.  tussen de 25-50%         0 

  c.  meer dan 50%         0 

  d.  geen idee          0 
           

19. Welke percentage denkt u dat uw parochiekern  jaarlijks bijdraagt aan de     

 algemene kosten van de parochie?   

Dat zijn o.a de personele kosten, de administratie, de afdracht aan het bisdom en de huur.   
  a.  minder dan 25%         0 

  b.  tussen de 25-50%         0 

  c.  meer dan 50%         0 
  d.  geen idee          0 

           

20. We moeten net doen alsof er in onze parochiekern niets aan de hand is.     
  We moeten als het ware de kop in het zand steken en beslist niet praten over het       

  mogelijk sluiten van kerken.          

  a.  eens          0 

  b.  oneens           0 
   

 

 
 

              

0

           

13. Blijft u vrijwilliger als uw kerkgebouw noodzakelijkerwijs gesloten moet worden?   

 a.  ja                    0   
 b.  neen.          0 

  c.  ik weet het. 

d. ik ben nu geen vrijwilliger.        0  
             

14. Wordt u bestuurslid van uw parochiekern als u daarvoor gevraagd wordt?    

  a.  ja           0 
  b.  nee           0 

           

15. Waarom zou u geen bestuurslid willen worden?         

  a.  geen tijd.          0 
  b.  geen interesse         0 

  c.  anders        Maak hieronder uw keuze.      0  

           Maak uw keuze  
15.1 Moet daarin afwegingen maken      0   

15.2 Hoge leeftijd         0 

15.3 Heb al veel vrijwilligerswerk gedaan.     0  
 15.4 Wil niet op de voorgrond       0   

15.5 Persoonlijke bezwaren       0   

15.6 Is bestuurslid (geweest)       0   

15.7 We zijn langere tijd weg.       0   
15.8 Omdat de kerk zich van de parochianen gedistantieerd heeft     0  

 15.9 Heb er geen capaciteiten voor       0  

15.10 Te zware verantwoordelijkheid      0  
15.11 Hangt af van de functie.        0 

 

16. Hoeveel maal per jaar woont u een kerkdienst bij?      …….maal 

           
17. Hoeveel bent u bereid per jaar bij te dragen om uw kerkgebouw in stand te houden en                             

 liturgische diensten te handhaven?          

  a.  we dragen niet bij          0 
  b.  we handhaven onze huidige bijdragen.      0 

  c.  we willen maximaal 1,5 x de huidige bijdragen doneren.   0 

  d.  we willen maximaal    2 x de huidige bijdragen doneren.   0 
           

18. Welk percentage van de inkomsten denkt u dat uw parochiekern kwijt is aan het    

 onderhoud en gebruik van uw kerkgebouw?        

  a.  minder dan 25%         0 
  b.  tussen de 25-50%         0 

  c.  meer dan 50%         0 

  d.  geen idee          0 
           

19. Welke percentage denkt u dat uw parochiekern  jaarlijks bijdraagt aan de     

 algemene kosten van de parochie?   

Dat zijn o.a de personele kosten, de administratie, de afdracht aan het bisdom en de huur.   
  a.  minder dan 25%         0 

  b.  tussen de 25-50%         0 

  c.  meer dan 50%         0 
  d.  geen idee          0 

           

20. We moeten net doen alsof er in onze parochiekern niets aan de hand is.     
  We moeten als het ware de kop in het zand steken en beslist niet praten over het       

  mogelijk sluiten van kerken.          

  a.  eens          0 

  b.  oneens           0 
   

 

 
 

              

0
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13. Blijft u vrijwilliger als uw kerkgebouw noodzakelijkerwijs gesloten moet worden?   

 a.  ja                    0   
 b.  neen.          0 

  c.  ik weet het. 

d. ik ben nu geen vrijwilliger.        0  
             

14. Wordt u bestuurslid van uw parochiekern als u daarvoor gevraagd wordt?    

  a.  ja           0 
  b.  nee           0 

           

15. Waarom zou u geen bestuurslid willen worden?         

  a.  geen tijd.          0 
  b.  geen interesse         0 

  c.  anders        Maak hieronder uw keuze.      0  

           Maak uw keuze  
15.1 Moet daarin afwegingen maken      0   

15.2 Hoge leeftijd         0 

15.3 Heb al veel vrijwilligerswerk gedaan.     0  
 15.4 Wil niet op de voorgrond       0   

15.5 Persoonlijke bezwaren       0   

15.6 Is bestuurslid (geweest)       0   

15.7 We zijn langere tijd weg.       0   
15.8 Omdat de kerk zich van de parochianen gedistantieerd heeft     0  

 15.9 Heb er geen capaciteiten voor       0  

15.10 Te zware verantwoordelijkheid      0  
15.11 Hangt af van de functie.        0 

 

16. Hoeveel maal per jaar woont u een kerkdienst bij?      …….maal 

           
17. Hoeveel bent u bereid per jaar bij te dragen om uw kerkgebouw in stand te houden en                             

 liturgische diensten te handhaven?          

  a.  we dragen niet bij          0 
  b.  we handhaven onze huidige bijdragen.      0 

  c.  we willen maximaal 1,5 x de huidige bijdragen doneren.   0 

  d.  we willen maximaal    2 x de huidige bijdragen doneren.   0 
           

18. Welk percentage van de inkomsten denkt u dat uw parochiekern kwijt is aan het    

 onderhoud en gebruik van uw kerkgebouw?        

  a.  minder dan 25%         0 
  b.  tussen de 25-50%         0 

  c.  meer dan 50%         0 

  d.  geen idee          0 
           

19. Welke percentage denkt u dat uw parochiekern  jaarlijks bijdraagt aan de     

 algemene kosten van de parochie?   

Dat zijn o.a de personele kosten, de administratie, de afdracht aan het bisdom en de huur.   
  a.  minder dan 25%         0 

  b.  tussen de 25-50%         0 

  c.  meer dan 50%         0 
  d.  geen idee          0 

           

20. We moeten net doen alsof er in onze parochiekern niets aan de hand is.     
  We moeten als het ware de kop in het zand steken en beslist niet praten over het       

  mogelijk sluiten van kerken.          

  a.  eens          0 

  b.  oneens           0 
   

 

 
 

              

0

 

         

21. We wachten gewoon tot het geld helemaal op is en laten dan ons kerkgebouw    onder 

onze eigen ogen verpieteren.           

          0 

  b. mee oneens         0 
           

22. Veel van de kerken in onze parochie zijn monumenten.       

 Denkt u dat de overheid uw monument onderhoudt?       
  a.  ja.           0 

  b.  nee.          0 

           

23. Het voortbestaan van een parochiekerk is alleen mogelijk als er voldoende      
 activiteiten onder de parochianen plaatsvinden en als de parochianen      

 hun kerkgebouw zelfstandig kunnen onderhouden.        

  a. eens          0 
  b. oneens.          0 

           

24. Wat zijn voor u alternatieve locaties voor het houden van diensten binnen uw     
 parochiegemeenschap?          

  a.  gemeenschapshuis/ dienstencentrum      0 

  b.  de aula van bijv. een schoolgebouw.      0 

  c.  kapel(letje)          0 
  d.  anders    Maak hieronder uw keuze      0   

            Maak uw keuze 

24.1 Blaauwe Hoeve kapel       0 
24.2 Ander kerkgebouw in de regio, centraal gelegen    0  

24.3 We zijn geen praktiserende gelovigen.     0 

24.4 Geen           0 

                
25. Voelt u zich betrokken bij de activiteiten van uw geloofsgemeenschap?     

  a.  Ja           0 

  b.  neen           0 
           
Het parochiebestuur dankt u voor uw medewerking.  

Uw mening wordt zeer op prijs gesteld.       

U wordt verzocht deze vragenlijst uit de kerkkoerier te halen, in te vullen en in een enveloppe in de brievenbus bij uw 

pastorie/vergaderzaal of na een kerkdienst in de kerk af te geven.  

Deze vragenlijst kunt u ook vinden op de site van onze parochie. www.rk-kerk-ozvl.nl     

     

  
                       a. mee eens 
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Het oude jaar speelde op ‘t klavier 
van zwarte en witte dagen,
een lied van pijn en van plezier,
van geven en van vragen.

Het oude jaar is al zo moe,
het wil voorgoed gaan rusten.
Het nieuwe speelt al naar ons toe
muziek van leed en lusten.
Moge ook dit jaar voor u en mij,
dit mooie lied weer zingen:
dat God zijn grote goedheid lei
in duizend kleine dingen. 

Y. Waegemans

Voor de jeugd

terugBLiK 
We kunnen terugkijken op de 
Wereldjongerendagen 2013 in Rio 
de Janeiro, via een sleutelhanger met 
woorden van paus Franciscus. Hij is 
verkrijgbaar bij het bisdom Rotterdam en 
het bisdom Breda.
Sleutelhanger: “Ga op weg, wees niet 
bang en dien!”

Kerstgedichtje 
Er is een kind geboren 

in ’t midden van de nacht.
Hij is het die door velen 

Al heel lang werd verwacht.

Er is een kind geboren
Terzijde in een stal.

Hij is het die de vrede
Op aarde leven zal. 

Job Heeger

Lang geleden zochten drie 
koningen naar een teken van 
licht, een ster. Het was alsof 
ze uitgenodigd waren op 
zoek te gaan naar een groot 
licht aan de hemel. Was het 
nieuwsgierigheid? Wisten 
ze veel van sterrenkunde? 
Waren ze op zoek naar een ster die de weg 
naar God wijst? Ze volgden een bijzonder 
teken. Dit lichtpunt wilden ze vinden in 
donkere dagen. 
Wij zoeken ook wel eens. Waar kunnen wij 
lichtpuntjes vinden? Je ziet ze niet, maar ze 
zijn er wel. Als je goed kijkt wel elke dag. 
Moet je een hele dag naar het ziekenhuis 
voor onderzoek bij de dokter, dan ga je 
eigenlijk liever naar school. En toch wordt 
het leuk, omdat je mama met je meegaat, 
Tussendoor doe je gezellig wat spelletjes met 
haar. De tijd gaat snel voorbij en mama heeft 
alle tijd voor jou alleen. Je gaat logeren bij 
oma, je kunt niet al je speelgoed meenemen, 

maar je denkt nog net op 
tijd aan je knuffelbeest. 
Dat vergeet je niet. 
Gelukkig! Het mooiste 
lichtpuntje wat we zien is 
met Kerstmis. We vieren 
het geboortefeest van Jezus, 
die iedereen gelukkig wil 

zien. Hij brengt vrede voor alle mensen. 
Vrede vinden, steeds opnieuw. Soms zie je 
het in een eenvoudig teken, diep in je hart. 
Je wordt er blij van. En je maakt een ander 
ook blij. 

Gelukkig zit er in ieder van ons een stukje 
wijsheid, zoals die koningen, die op zoek 
gingen naar Jezus. Ook wij mogen zoeken. 
Dat doen we met goede moed. We mogen 
ons verwonderen om de mooie dingen om 
ons heen. Dan wordt het licht in ons en 
worden we een blij mens. 

J. Hamelink

drie Koningen

vAn oud nAAr 
nieuw 2013-2014
voor grote en 
KLeine Mensen

Kerstgedichtje 
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Wie je ook bent... 
jij hebt talent!

Wie je ook bent... 
jij hebt talent!

Wie je ook bent... 
jij hebt talent!Wie je ook bent... 

jij hebt talent!

SB36134

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
2

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

SB
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2
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cLuster Midden Hulst

“Het stekje, klein en onopzichtig, 
maakt uit hoe hoog de boom wordt
Het zaad onooglijk en verloren in de aarde,
bergt blad en bloem in zich.
Het hart, onpeilbaar en niet te vatten woordeloos,
Kruidt al ons doen en laten”

eenheid in verscheidenheid…
Het geringe kansen geven. Geloven in groei 
en bloei, in mensen, in toekomst. Beseffen: 
er is meer dan nu en hier… Zo minnetjes 
en zo groots, doodgewoon gewoon; mens 
en natuur eerbiedigen, omzien naar elkaar 
dat is waarin een kleine gemeenschap groot 
kan zijn. Zo samen het leven beleven en 
ieder op onze eigen manier en met ons eigen 
talent bijdragen aan een gemeenschap waarin 
het goed toeven is. Een gemeenschap, een 
parochiekern die uitnodigend is en mensen in 
alle verscheidenheid ruimte biedt om het samen 
kerk-zijn in al haar facetten vorm te geven. 
Mensen van hoog tot laag die hun medemens, 
in licht en duister, in traan en lach tot naaste 
zijn. Mensen die stil en bescheiden doen wat 
alledag vraagt, bouwen aan een parochiekern 
waar mensen in eenheid en verscheidenheid 
samen kerk-zijn. Doet u ook mee? Onze 
parochiekern is rijk aan vrijwilligers, maar 
onze parochiekern is ook in beweging, mensen 
komen en mensen gaan…. Vele handen maken 
licht werk: u bent welkom!

Mensen KoMen en Mensen gAAn…

sleuteldragers
Zoals gemeld in de vorige uitgave van de 
Kerkkoerier (nr. 4 – 2013) is de groep 
sleuteldragers onlangs versterkt met een 
aantal nieuwe vrijwilligers. Helaas heeft de 
heer Th. Buijs zich voorlopig om persoonlijke 
redenen teruggetrokken als sleuteldrager. Wij 
respecteren zijn besluit en hopen hem in de 
nabije toekomst alsnog te mogen verwelkomen 
in onze groep vrijwilligers.
stuurgroep Actie Kerkbalans
11 september 2013 is de stuurgroep Actie 
kerkbalans – oude en nieuwe stuurgroep – 
ter vergadering bijeen geweest. De afscheid 
nemende stuurgroepleden komt alle lof toe 
voor de wijze waarop zij zoveel jaren in een 
hechte eenheid de “actie Kerkbalans” in onze 
parochiekern hebben verzorgd. Voorbereiding, 
organisatie en uitvoering van deze belangrijke 
actie was bij deze vrijwilligers – mevrouw 
Ria Hamelink en de heren Leon Kerckhaert 
en Jo Otjes- in goede handen.(Mevrouw 
Ria Hamelink blijft beschikbaar voor het 
kopieerwerk)

Dank, heel veel dank voor jullie tomeloze inzet! 
Dank en waardering ook voor jullie zorg voor 
een goede overdracht. De nieuwe stuurgroep is 

door jullie terdege voorbereid op haar taak. Met 
een overzichtelijk draaiboek en de wetenschap 
dat de aftredende stuurgroepleden, indien nodig, 
bereid zijn om bij te springen, kan de nieuwe 
stuurgroep met frisse moed aan de slag. Naast 
de reeds eerder genoemde stuurgroepleden – de 
dames Tiny van Aken en Irene van Roosmalen 
en de heer Arthur Eeckhout – is nu ook de 
heer Herman Hamelinck bereid om zich als 
lid van de stuurgroep in te zetten. Dank 
aan de vertrekkende stuurgroepleden! Prettige 
samenwerking en veel succes voor de nieuwe 
stuurgroep gewenst.
Kinderliturgie
Specifiek in gezinsvieringen en vieringen ter 
gelegenheid van Eerste H. Communie en H. 
Vormsel staan kind en geloof centraal. Specifieke 
vieringen die een speciale voorbereiding, 
organisatie en begeleiding vragen. Doe- en 
denkwerkgroepen dragen bij aan de realisering 
van kindvriendelijke vieringen. Het verheugt ons 
dat zich recent een tweetal nieuwe vrijwilligers 
heeft aangemeld om deze werkgroep/en te 
komen versterken.Welkom: mevrouw Sonja 
Steijaert en mevrouw Jessy de Kerf. Wij hopen 
dat dit vrijwilligerswerk, in het kader van kind 
en geloof, jullie vreugde en voldoening mag 
geven. Veel succes!
Meer “doeners en denkers” zijn welkom.
secretariaat parochiekern hulst
De heer Henny de Bruijn was jarenlang voor 
en achter de schermen actief als vrijwilliger. 
Punctueel verzorgde hij de financiële 
administratie en boekhouding voor de 
parochiekern van de H. Willibrordus in Hulst. 
Recent heeft de heer De Bruijn te kennen 
gegeven dat zijn tijd om te gaan is gekomen. 
Wij nemen node afscheid van hem en zijn 
hem zeer erkentelijk voor zijn jarenlange inzet. 
Henny, hartelijk dank! Een vertrouwd gezicht 
gaat, maar een ander vertrouwd gezicht keert 
terug op het secretariaat van onze parochiekern. 
Welkom mevrouw Irene van Roosmalen! Irene 
gaat in samenwerking met de heren Huub 
Albregts en Wilmar Vermaire, ondersteund 
door de kasbeheerder de heer Karel van 
Damme, de financiële administratie van de 
parochiekern behartigen. Het verheugt ons 
zeer dat dit belangrijke werk dankzij de inzet 
van Irene, Huub, Wilmar en Karel, voort gezet 
wordt. Veel succes en goede samenwerking 
gewenst!
uitvaartcoördinator
Leven en dood. De dood van onze dierbaren 
roept vragen op: waarom, waarom zij/hij, 
waarom nu, enz…? Wij weten dat de dood 
bij het leven hoort, maar toch, als ons een 
geliefde medemens ontvalt komt er heel veel 
op ons af, naast verdriet om het afscheid is er 
gelukkig ook vaak dankbaarheid om wat was 
en niet minder belangrijk de zorg voor een 
waardig afscheid. Als eerbetoon aan dierbare 

overledenen willen mensen een goed verzorgde 
uitvaart. In de dagen rond het afscheid moet 
er heel veel geregeld worden en het is dan van 
belang dat mensen weten bij wie ze terecht 
kunnen voor het regelen van een uitvaart. Een 
uitvaartcoördinator is de eerste schakel in het 
contact tussen nabestaanden en parochiekern. 
Bereikbaarheid is een belangrijke voorwaarde 
voor het regelen van een uitvaart (denk aan 
het reserveren van datum en tijd, voorganger, 
gebouw etc.) De bereikbaarheid van een 
uitvaartcoördinator is van onschatbare waarde 
in onze zorg voor nabestaanden en overledenen. 
Uitvaartcoördinator voor de parochiekern 
Hulst is mevrouw Jenny Burm samen met 8 
andere uitvaartcoordinatoren verspreid over 
de parochie verzorgt zij de permanentie. Dit 
betekent dat elke coördinator eens in de 9 
weken een week de “uitvaarttelefoon” in haar/
zijn bezit heeft. Hoe meer uitvaartcoordinatoren 
hoe lichter de taak. Een (te) zware taak voor één 
persoon. Wij zijn dan ook dringend op zoek 
naar versterking. Is dit mooie werk iets voor u? 
Voor nadere informatie en/of aanmelding kunt 
u contact opnemen met pastor K. Van de Wiele 
(tel.0115-454088 of 06-41322776 of e-mail: 
kvdwiele@zeelandnet.nl) .
dank u - dank je – dank jullie – dank u 
allen….
Het kan niet genoeg gezegd en gewaardeerd 
worden: dank aan alle vrijwilligers, klein en 
groot, jong en oud, voor iedere vorm van 
inzet als vrijwilliger voor het samen kerk zijn 
in Hulst. Om het niet alleen bij woorden 
te laten wordt iedere vrijwilliger 1x per jaar 
uitgenodigd voor een “dank u wel avond”. 25 
Januari 2014 is het weer zover! Een informele 
gezellige ontmoetingsavond voor vrijwilligers. 
Een uitnodiging en nadere informatie volgt.
vacature administrateur/kasbeheerder
De parochiekern Hulst is dringend op zoek 
naar een administrateur en kasbeheerder. Een 
goede administratie en boekhouding is van 
groot belang voor het financieel reilen en 
zeilen van de parochiekern. Hebben cijfertjes 
uw interesse en hebt u nog wat uurtjes ter 
beschikking om u in een gezellige werksfeer in 
te zetten voor onze parochiekern? Dan bent u 
wellicht de juiste man of vrouw op deze plaats! 
U bent van harte welkom.
Voor meer informatie over de inhoud van 
de werkzaamheden, vereiste tijd etc. kunt u 
contact opnemen met: Karel van Damme 
(kasbeheerder parochiekern Hulst)
tel. 0114-311524 (telefonisch bereikbaar  
’s avonds na 18.30 uur) 
e-mail: keavandamme@zeelandnet.nl

Rest ons nog u allen gezegende kerstdagen en 
goede jaarwisseling te wensen. 
Bestuur en werkgroep vrijwilligersbeleid 
parochiekern H. Willibrordus Hulst (N.J.dK)

zo Minnetjes en groots…
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Kindje wiegen
Kindje wiegen op 25 december, de Eerste Kerstdag in de basiliek te Hulst. Op 25 
december om 15.00u staat de basiliek weer in het teken van het kerstspel van kinderen 
voor kinderen, het “kindje wiegen”. Kinderen van de groepen 3 t/m 8 van verschillende 
scholen uit Hulst, spelen het kerstspel voor peuters en kleuters. Iedereen is welkom om 
te komen kijken en luisteren naar het kerstverhaal, waar ook een echte Jozef en Maria 
met hun kindje in meespelen. De kerk is open om 14.30u.

Werkgroep “kindje wiegen”

MisdienAArsnieuws uit huLst
Op zaterdag 6 oktober was het de laatste keer dat Vicky de mis gediend heeft. Na ruim 4 
jaar heeft Vicky helaas besloten om te stoppen met dienen. Margriet Hermans heeft haar 
na de dienst bedankt voor haar inzet en Vicky is door de mensen in de kerk beloond met 
applaus. Vicky, ook namens de werkgroep misdienaars en acolieten heel erg bedankt voor 
alles en heel veel succes gewenst met alles wat je in de toekomst nog gaat doen.

Harriëtte Clyncke

inforMAtie 
coMMunie 2014

Voor de ouders die overwegen hun kind deel 
te laten nemen aan de communieviering 
in 2014, willen we nu alvast de nodige 
informatie verstrekken. De communieviering 
staat gepland op zondag 18 mei 2014. De 
aanmeldformulieren zijn via de basisscholen 
te Hulst verspreid. U kunt bij het parochie 
secretariaat uw kind alsnog aanmelden voor 
de EHC. Mocht u nog vragen hebben 
over de Eerste Heilige Communie in het 
algemeen of andere praktische zaken, dan 
kunt u hiervoor eveneens terecht bij het 
parochie secretariaat.

Werkgroep Eerste Heilige Communie Hulst 

cLuster west Boschkapelle • Hengstdijk • Stoppeldijk

“feest” dAgen
We naderen binnenkort een behoorlijk 
aantal “feestdagen”. Denk maar aan 
Sinterklaas, de advent, Kerstmis en 
nieuwjaarsdag. De meeste van deze 
feestdagen worden gevierd in familiekring. 
We nodigen daar zelden vreemden voor 
uit.
We staan er te weinig bij stil dat er genoeg 
mensen zijn die geen familie hebben, of 
die wel familie hebben, maar die niet 
komen of waarbij men niet welkom is.
Denk aan alleenstaanden, gebroken 
families, ontheemden enz. Hoe zouden 
deze mensen omgaan met “feestdagen”.
Je bent nergens welkom. Zelfs winkels 
e.d. zijn meestal dicht op deze dagen. 
Voor veel van deze mensen zijn het de 
eenzaamste dagen van het jaar. Zou hier 
nu niets aan te doen zijn? Natuurlijk wel, 
maar je moet het ook willen. Je kunt op 
deze dagen mensen uitnodigen bij je thuis 
of hen vragen met je mee te gaan naar 
een kerkdienst of andere gelegenheid. 
Ook kun je best enig deel van zo’n dag 
besteden om iemand te bezoeken. Het 
sturen van een simpel kaartje geeft al 
wat verlichting. Men heeft in ieder geval 
aan mij gedacht. Als we op deze manier 
omgaan met onze medemensen dan 
kunnen we met Kerstmis terecht zeggen: 
vrede op aarde.
Ook zou het bij de jaarwisseling een 
goed voornemen kunnen zijn om in het 
komende jaar wat meer stil te staan bij 
onze medemensen.
Ik wil u, mede namens het bestuur van de 
parochiekernen Stoppeldijk, Hengstdijk 
en Boschkapelle, in ieder geval alvast hele 
prettige en gezegende feestdagen wensen.

R.Haerens

Kindje wiegen 
Traditiegetrouw is er 2e Kerstdag weer 
Kindje Wiegen in de H. Gerulphus 
te Stoppeldijk. Met de kinderen van 
groep 1 t/m 7 staan we in de stil bij 
het kerstverhaal en bekijken we de 
kerststal. Deze viering begint om 10:30 
uur en duurt ongeveer een half uur. 
Na afloop is er gelegenheid om iets te 
drinken. 
Tot dan.

Werkgroep Kindje wiegen 

Al ruim 75 jaar geleden ging officieel het 
kleuteronderwijs in Stoppeldijk van start. 
Het was een heel andere tijd dan nu. 
De Bewaarschool werd ingezegend door 
Deken Staal. De naam Bewaarschool op de 
voorgevel is in de tijd van Pastoor Backx van 
de voorgevel weggehaald en vervangen door 
een kunstwerk van Dhr. Verdonschot. 

Van dichtbij en veraf kwamen de kleuters te 
voet naar school. De juf stond hen al op te 
wachten. De dag begon meestal met bidden, 
vertelt juf Annie, een eigen gemaakt gebedje, 
vooraf gegaan door het kruisteken. Dikwijls 
het Onzevader, een Weesgegroetje. Vaak 
werd een godsdienstig liedje gezongen. Met 
devoot de handjes saam, stijf dicht geknepen 
oogjes. Zoals er nu nog af en toe inspectie 
komt van hogerhand, zo was dat vroeger ook 
het geval. De vicaris van het bisdom kwam 
een keer langs juist aan het begin van de dag. 
Hij volgde vol belangstelling hoe gebeden 
werd en uitleg werd gegeven. 

Zeer waarschijnlijk had de vertegenwoordiger 
van de kerk dat niet verwacht. Geen 
zusterschooltje zoals in andere dorpen, 

Hengstdijk, Lamswaarde, Kloosterzande 
enzovoort. Dat het zijn goedkeuring kreeg, 
was de volgende dag al te merken, want 
‘Mijnheer den Deken’ was snel op de hoogte 
gebracht. 

Het kleuteronderwijs werd in 1976 
ondergebracht bij de bouw van de nieuwe 
basisschool De Schakel, de gezamenlijke 
school voor Boschkapelle en Stoppeldijk.
En het kleuterschoolgebouw heet nu 
’t Gelaag. Het is in de loop der jaren 
voor veel doeleinden gebruikt: gidsen, 
jongerenpastoraat en nu bestemd voor de 
K.B.O., De Bond van Ouderen.
J.H.

een duiK in het verLeden. 1937
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De Drie Koningen van 6 januari worden 
heel gemakkelijk vergeten. En toch, in 
de verhalen over Kerstmis mogen ze niet 
ontbreken. Ze zijn op zoek naar een ster, 
op zoek naar de vrede in het hart, de vrede 
van Christus. Wat heeft het verhaal van de 
Drie Wijzen uit het Oosten voor ons nog te 
betekenen?

In die tijd was er een ster aan de hemel, een 
wonder teken. Wijzen die er iets in zagen 
durfden op weg gaan, zomaar, op goed 
geluk. Ze gingen op weg, een ster achterna 
op zoek naar de Messias, ze hadden geen 
vast reisschema, ze namen gewoon het risico. 
Wijzen... op zoek naar waarheid en naar zin 
op weg naar iemand aan wie zij zich kunnen 
geven, op weg met alles wat ze hebben, met 
alles wat ze zijn, het beste van zichzelf in 
handen. Ze volgden een ster. Een ster als 

een heel klein lichtend teken, als richtsnoer 
en als uitnodiging om steeds opnieuw op 
zoek te gaan. Sterren zijn er genoeg, ook 
vandaag nog. Maar een ster die de weg naar 
God wijst? 

En wijzen? Wijze mensen die open staan 
voor nieuwe dingen, die zich laten raken 
door een eenvoudig teken, een ster, een 
moeder met kind, een glimlach, mensen 
rondom, en daarin God herkennen. Wijzen, 
mensen die kunnen en durven verwonderd 
zijn, die het wonder willen ontdekken ook 
in kleine dingen. Gelukkig zit er nog in 
ieder van ons een stukje van de wijzen. Dat 
stukje in onszelf dat nog durft hopen en zich 
kan verwonderen, dat het ooit beter wordt, 
dat het anders kan. De wijzen gaan op zoek 
naar de Messias en vinden een kind: klein en 
kwetsbaar. Durven wijzelf op zoek te gaan 

naar het kind: klein en kwetsbaar? Durven 
wij op weg te gaan, gewoon op goed geluk 
in het spoor van Jezus Christus? En dat 
volgen? Dan gaat er een nieuwe wereld voor 
ons open.

wijzen uit het oosten

Bedankt!
Na vele jaren trouwe dienst , heeft mevr Annie Baecke besloten dat het tijd is geworden 
om te stoppen met het voorgaan van de gebedsdiensten. Het was niet altijd even 
gemakkelijk het te zoeken naar de juiste teksten voor een viering. Maar Annie heeft 
het vele jaren gedaan. Je deed het toch maar. Wat zullen we je vertrouwde stem in onze 
kerken missen.
We hebben op gepaste wijze  Annie bedankt in aanwezigheid van de andere  werkgroep 
leden en kosters in de sacristie van de kerk van Boschkapelle. Daar hebben we onze 
waardering  uitgesproken  voor de vele jaren die Annie voor de parochie heeft betekend .

Ik wil je bedanken met een speciaal stukje:
Er zijn mensen die bergen verzetten,
die door blijven gaan met hun hoofd in de wind.
Er zijn mensen die blijven vertrouwen,
die van tevoren niet vragen waarvoor, voor hoeveel en waarom?
Er zijn mensen die door blijven bijten,
van doe maar wel en kijk niet om. 
Wij bedanken vandaag zo iemand
voor vele jaren trouwe dienst.

Annie wij wensen je alle goeds.

Namens de werkgroep Liturgie  Boschkapelle, Hengstdijk en Stoppeldijk.

R. Haerens

vAn de werKgroep Liturgie...

Kindeke klein

je ligt daar zo fijn

je haartjes zo zacht

midden in de donkere nacht

buiten is het kil en nat

drie koningen zijn op pad

boven de stal staat een 

fonkelende ster

we zijn er bijna het is niet meer 

ver

daar is dan het goddelijk kind

die mensen op aarde nog steeds 

verbindt

gezang van engelen klinkt 

helder en luid

zonnestralen verschijnen 

vanuit het zuid

de dieren kunnen op gehoor

de weg vinden naar het 

engelenkoor

duizend luiten duizend ciders 

Iedereen kan het horen

het christuskind is vandaag 

geboren
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cLuster noord  Kloosterzande/Ossenisse • Lamswaarde • Terhole

Op 29 september 2013 is het dan zover. Karel 
van Kerckhoven krijgt een hoge pauselijke 
onderscheiding Pro Ecclesia Et Pontifice 
uitgereikt!

Wat keek Karel beteuterd toen we begin 
juni aan Jo Kouijzer een Gregorius penning 
en oorkonde uitreikten voor zijn 25-jarig 
lidmaatschap van het koor Cantate Domino. 
Hij stond het allemaal maar heel stilletjes 
aan te kijken vanaf zijn al 50 jaar trouwe 
plek op de laatste rij van het koor. In 
november 2012 hebben we hem wel tijdens 
de vrijwilligersavond in het zonnetje gezet 
samen met de 11 andere vrijwilligers, die zich 
al ruim 40 jaar onbezoldigd inzetten voor de 
regionale kerkgemeenschap.

Aanvankelijk waren wij ook erg beteuterd, 
dat we verkeerd hadden begrepen dat de 
aanvraagtermijn voor de onderscheiding 
ongeveer 6 weken zou zijn. We hebben de 
aanvraag via het Parochiebestuur van Oost 
Zeeuws-Vlaanderen H. Maria Sterre der Zee 
nog voor de Kerstdagen uitgestuurd om 
alles tijdens zijn 75e verjaardag op 1 april jl. 
rond te hebben. We hoorden echter al snel 
dat we op minimaal 6 maanden moesten 
rekenen. Maar begin juli was het dan zover; 
het sein sprong op groen en de voorbereiding 
kon nu daadwerkelijk beginnen. De 
Parochiekerncommissie en alle vrijwilligers, 
waar Karel zo’n trouw voorbeeld voor vormt, 
zijn natuurlijk apetrots en vinden het een 
grote eer om hem deze onderscheiding 
te mogen overhandigen. Bijna niets 
vermoedend van wat hem te wachten stond 
stapte hij op zondagochtend 29 september 
jl. de kerk binnen om, zoals altijd, plaats te 
nemen op de achterste rij van het koor om 
zijn zangkunsten te vertonen. In de loop 
van de viering werd hem plots gevraagd 
toch een stapje naar voren te doen om hem 
samen met zijn vrouw Lien in het zonnetje 
te zetten. Zijn doopceel werd gelicht, zijn 
tijd op kostschool in Roggel (Limburg), zijn 
eerste stapjes bij timmerbedrijf Krieckaert 
en zijn dansontmoeting met Lien, waarmee 
hij in 1964 trouwt en later drie dochters, 

Nandy, Karin en Diana, mee op de wereld 
zet. Inmiddels hebben ze 5 kleinkinderen om 
trots op te zijn, die tijdens de viering hun 
speciale gedichtjes lieten horen. Samen met 
zijn broer heeft Karel een timmerbedrijf en 
later een begrafenisonderneming, die hem 
vele bijzondere jaren aan de kerkgemeenchap 
zou binden. Voor de viering, die in het 
teken staat van de wonderbaarlijke visvangst, 
passend bij zijn fanatieke vishobby, is een 
speciaal boekje gemaakt met een toepasselijke 
tekening op de voorpagina van Silvia van 
Kampen. Na de viering wordt plaatsgemaakt 
voor een receptie, waarvoor door vrijwilligers 
vele taarten zijn gebakken. Het servies is 
beschikbaar gesteld door café, restaurant ‘De 
d’Waes’ en Manuel Eijsackers stond garant 
voor de foto’s. Zonder de vele hand- en 
spandiensten van vrijwilligers was dit alles 
niet mogelijk geweest.

De bijzondere onderscheiding Pro Ecclesia 
Et Pontifice wordt uitgereikt aan vrijwilligers 
die langdurig en onbezoldigd op vele fronten 
hebben bijgedragen binnen en buiten de 
regionale kerkgemeenschap. Karel verdient 
deze onderscheiding beslist en we danken 
hem dan ook namens de hele Parochie H. 
Maria Sterre der Zee voor zijn ruim 50 jaar 
trouwe inzet in en om de kerk. Van harte 
gefeliciteerd met dit pronkstuk! 

Ook danken we natuurlijk Lien voor haar 
trouwe toewijding, want zonder haar zou 
Karel dit nooit hebben kunnen volbrengen.
En het houdt maar niet op, de haan blijft 
kraaien.

Op de vrijwilligersavond van de Parochiekern 
Ter Duinen in Hof ter Nesse te Ossenisse 
zijn op maandag 18 november jl. weer 17 
vrijwilligers in de bloemetjes gezet. Zij zijn 
inmiddels allemaal meer dan 25 jaar trouw 
aan onze kerkgemeenschap.
01. Ria van Leemput-de Bruin 38 jaar sinds 

1 januari 1975 (Schoonmaak kerk)
02. Lies Mahu-van Assche 38 jaar sinds 1 

januari 1975 (Bloemverzorging kerk)
03.  Ro Baart 37 jaar sinds 1976 

(Kerkkoerier)
04. Anita van Puijvelde-de Kort 29 jaar 

sinds 1984 (Gebedsdiensten)
05. Marlou de Boeij-van Poorten 38 jaar 

sinds 1975 (Begraafplaats Ossenisse)
06. Jeanne van Waterschoot 38 jaar sinds 1 

januari 1975 (Communieassistenten)
07. Kitty Jansen-Verplanke 33 jaar sinds 

1980 (Kerkkoerier)
08. Tilly van Sikkelerus-de Kort 30 jaar 

sinds 9 januari 1983 (Kerkkoerier en/of 
Schoonmaak kerk)

09. Annie van den Bergen-Mast 34 jaar 
sinds 1 januari 1979 (Koffiegroep)

10. Annelies Baart-Andriessen (vrouw Ro) 
37 jaar sinds 1976 (Kerkkoerier)

11. Marie-Louise Pauwels-de Booij 36 jaar 
sinds 1 januari 1977 (Schoonmaak 
kerk)

12. Marij van Heese-Reijns 35 jaar sinds 
1978 (Begraafplaats Ossenisse)

13. Roos Hiel-Geeraerts 38 jaar sinds 1 
januari 1975 (Lektoren)

14. Marja Remorie-Seghers 32 jaar sinds 1 
januari 1981 (Koor)

15. Maria Serrarens-van Waes 
35 jaar sinds 1 januari 1978 
(Vrijwilligersondersteuning)

16. Piet van Waterschoot (man Jeanne) 38 
jaar sinds 1 januari 1975 (Collectanten)

17. Jo Kouijzer 28 jaar sinds 1985 (Koor). 
Jo kreeg, zoals vermeld, reeds in juni de 
Gregorius penning en de bloemen.

Van harte gefeliciteerd namens de gehele 
Parochiekern!                  

Arnold Mannaert

Beste mensen,

De tijd vliegt, zo lijkt het altijd, alweer een jaar voorbij. Dank aan allen 
die dit jaar steun gegeven hebben aan onze “kerk”. Het jaar dat nu komen 
gaat zal belangrijk zijn voor de toekomst van onze parochiekern en in 
het bijzonder ons kerkgebouw. De leden van de gebouwencommissie 
zijn bezig met hun rondgang langs de parochiekernen 
en aan de hand van vragen komen ze er zodoende achter hoe de 
financiële en kerkelijke toekomst eruit ziet. Na alles op een rij gezet 
te hebben komen ze met een advies vanuit de parochie voor sluiting 

van kerkgebouwen. Let wel, niet de opheffing van een parochiekern. 
Steeds duidelijker wordt: mensen laat zien dat je er wat voor over 
hebt, in woord en daad, want zo hebben wij een toekomst. We 
wachten vol spanning de resultaten af en hopen intussen dat er zich 
ook nieuwe kandidaten aanmelden om de kar te helpen trekken. 
Nieuw elan, een nieuwe visie, dit is hard nodig om 100 jaar als 
parochie(kern)/kerk te kunnen worden. Laat je gelden en meld je aan 
bij de huidige bestuursleden. Tot dan.

Jen Brooijmans, pkc Terhole.

BijdrAge terhoLe

de hAAn KrAAit voort…

Dhr. En mevrouw van Kerckhoven
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Kerstconcert met 
samenzang

De Werkgroep Samenzang en het Sint-
Ceciliakoor organiseren een groots 
Kerstconcert met afwisselend samenzang 
op

zondag 22 dec. 2013 om 14.30 uur
in de kerk te Koewacht.

Dirigent: Valère Van Walle
Orgel en dwarsfluit: Sabine de Groote

de toegang is gratis.

Heerlijk nagenieten met een kopje koffie 
of thee.

cLuster zuid Heikant • Koewacht • St. Jansteen

Op dinsdag 1 oktober 
was er op Heikant 
weer de jaarlijkse 
viering ter ere van 
de H. Theresia van 
Lisieux, patrones 
van de Heikantse 
kerk. Er waren een 
veertigtal bedevaart-
gangers. Niet alleen 
uit Heikant; een 
groot deel kwam van 
elders, zelfs uit Sas 
van Gent. De deelname aan de bedevaart is 
niet zo massaal als vroeger, maar toch is de H. 
Theresia nog steeds geliefd. Voor en na elke 
dienst in de kerk maar ook zomaar midden 
op de dag kun je er mensen aantreffen 
die een kort bezoek aan de Theresia-kapel 
brengen en er een kaarsje aansteken. (En dat 
zijn niet alleen kerkgangers.) Ook op haar 
feestdag was dat weer het geval. De viering 
begon om 14.00 uur met een plechtig lof 
in de naar haar genoemde kerk. Voorganger 
daarbij was pater J. Reurs. De dienst werd 
opgeluisterd met gezang. Voorzangers waren 
Jos van Damme en Magda van Wienendaele 
(sopraan). Hierna gingen de aanwezigen 

naar buiten voor de 
beeweg. Dat gaat 
al sinds 1934 op 
dezelfde manier. Bij 
elk van de 7 staties 
wordt stilgestaan. 
De priester spreekt 
een gebed uit 
waarna samen het 
Onze Vader en het 
Weesgegroet wordt 
gebeden. Daarna 
wordt een couplet 

gezongen van het Theresialied. Alles bij 
elkaar duurt de Theresiabeeweg ongeveer 20 
minuten. Dit jaar werkte het weer redelijk 
mee. Sinds 1994 zorgt de KBO Heikant er 
voor dat na afloop voor de deelnemers koffie 
met een lekker stuk koek klaar staat in ’t 
Heike. Het was ook nu weer een gezellige 
afsluiting van een mooie en zinvolle middag. 
Op de foto zijn een aantal van de 7 staties 
te zien van de Teresiabeeweg. De beeweg is 
sinds 1998 officieel een Rijksmonument, net 
als de kerk en de pastorie. De lindebomen uit 
1931 zijn inmiddels echte kanjers geworden.

Karel Martinet

Op zondag 6 oktober jl. heeft de parochiekern 
Koewacht na de mis afscheid genomen van 
misdienaar Giovanni Rietjens. Giovanni heeft 
de mis altijd netjes gediend. Hierbij was hij vaak 
erg enthousiast en nam dan meer taken op zich 
dan dat er van hem verwacht werd. Ook bij het 
dienen van de missen in andere parochiekernen, 
zoals een nachtmis met Kerstmis of met Pasen 
en zelfs het Vormsel in Nieuw-Namen, kon men 
een beroep op hem doen. Giovanni zorgt tevens 
voor een opvolger, namelijk zijn jongere broer 
Lorenzo. Giovanni heeft zich vier jaar ingezet; 
hartelijk bedankt daarvoor! We hopen je in de 
toekomst nog eens terug te zien als vrijwilliger 
van onze parochie.
 
Frans Otto, (Coördinator misdienaars 
Koewacht)

ALLerzieLen 
KoewAcht 

Op zondag 3 november werd in de 
kerk van Koewacht een indrukwekkende 
Allerzielenviering gehouden die werd 
bijgewoond door ongeveer 275 mensen. 
Twee leden van de werkgroep Liturgie, de 
dames Els de Caluwé en Gonny Rozijn, 
verzorgen deze viering al diverse jaren op 
Koewacht. De namen van de 25 overleden 
parochianen werden voorgelezen terwijl 
een kaarsje voor hun nagedachtenis werd 
ontstoken; de lezingen waren met zorg 
gekozen, de ondersteuning door het St.-
Ceciliakoor was als vanouds mooi en 
de overweging van Els was troostend 
en bemoedigend voor de familieleden 
en nabestaanden. Na afloop van de 
viering konden de nabestaanden de 
gedachteniskruisjes ophalen. Namens de 
parochiekerncommissie, de nabestaanden 
en familie en de overige parochianen 
hartelijk dank.

W.V.

Kerstmis is het feest van de geboorte van 
Jezus. Het verhaal over de nacht waarin 
Jezus geboren werd, is al heel oud en toch 
vertellen we het ieder jaar weer. Ook in 
de kerk van Koewacht is iedereen welkom 
om naar dit verhaal te luisteren. Voor de 
allerkleinsten is er het Kindjewiegen. Op 
dinsdag 24 december om 16.00 uur staat de 
kerk van Koewacht open voor alle kinderen, 
papa’s, mama’s, opa’s en oma’s, broertjes 

en zusjes die naar het kerstverhaal 
willen luisteren. Er wordt niet alleen 
verteld, maar het kinderkoor ‘Goed 
Gestemd’ zal als levende kerststal het 
verhaal uitbeelden. Het geheel duurt 
maar een half uur en na afloop is er 
voor iedereen iets lekkers. Bij ons is 
er altijd plaats in de herberg. 

Gonnie de Ruiter

theresiABedevAArt in heiKAnt

Afscheid giovAnni

Kindjewiegen in KoewAcht
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Huis-aan-huis bladen    •    Drukwerk    •    Posters    •    Digitaal printen

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

Contact?
Kloosterzande
Tel. 0114 - 69 02 31

Halsteren
Tel. 0164 - 23 40 43

Middelburg
Tel. 0118 - 64 25 17

info@deschrijver.nl
www.deschrijver.nl

SB36131

SB26162

Gewasbeschermingsmiddelen 
Kunstmest
Zaaizaden 
en Schoonmaakmiddelen

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

SB26161

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

Uitvaartverzorging 
de Ridder 

in samenwerking met C. Meijs
een goed verzorgde uitvaart in vertrouwde handen
kantoor: 
Hughersluys 37 Schuttershof 14 
4536 HM Terneuzen 4561 CM Hulst
0115 565100 0114 313227
info@deridder-uitvaart.nl clmmeijs@zeelandnet.nl

uitvaartcentrum Hughersluys 22, Terneuzen
mortuarium Westsingel 3a, Axel

www.deridder-uitvaart.nl

volg ons op Facebook

Industrieweg 30A, Terneuzen • Postbus 385, 4530 AJ Terneuzen T. 0115-649800 • redactie@streekbeeld.nl • www.streekbeeld.nl

Wij verzorgen al voor vele bedrijven, scholen, verenigingen en instellingen o.a.:

• Schoolgidsen
• Clubbladen
• Personeelsmagazines
• Kerkbladen

• Direct Mail
• Posters
• Folders
• Flyers

doet meer!
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cLuster oost  Clinge • Graauw • Nieuw-Namen

Op 28 september trok een nietsvermoedende 
Lilian naar de kerk; omdat in onze kern het 
vierde weekend van de maand de werkgroep 
voorgaat, was zij deze keer aan de beurt. 
Tijdens de viering, zo vertelde zij later, viel 
het haar op dat er wel veel familie en vrienden 
van haar aanwezig waren. Vreemd, maar dat 
zou wel toevallig zijn. Toen op het eind van 

de viering de lector het slotlied aankondigde, 
ging de tussendeur open en kwam pastor 
Chantal van de Walle binnengelopen. Zij 
verzocht het koor hier nog even mee te 
wachten want had eerst nog ‘iets belangrijks’ 
te doen; nl. Lilian in het zonnetje zetten. 
En dat moest wel een ‘supergrote’ zon zijn, 
want zeg nou zelf als je alles wat Lilian 

al gedaan heeft 
en nog steeds 
doet in die zon 
wil steken, past 
deze niet door 
de deur. Lilian 
heeft 12 jaar in 
ons kerkbestuur 
gezeten waarvan 
vele jaren als 
vice-voorzitster. 
Bij het ontstaan 
van de nieuwe 
parochie, H. 
Maria Sterre 
der Zee, is zij 

voorzitster geworden van de parochiekern-
commissie en vertegenwoordigt zij Clinge 
tijdens de parochievergaderingen. Al vele 
jaren begeleidt zij kinderen naar hun Eerste 
H. Communie en H. Vormsel en is zij 
lid van de werkgroep gezinsvieringen. Ook 
organiseert zij de bijeenkomsten ‘geloven 
nu’ voor onze kern, gaat zij om de maand 
voor in een viering op zaterdagavond en is 
zij invalkracht als lector en acoliet. Ik weet 
niet hoe en wanneer zij het allemaal doet 
maar ook voor haar gezin en naaste familie 
staat zij dag en nacht klaar. Kortom: een 
duizendpoot; een vrouw uit de duizend. 
Meer dan terecht dat zij die avond dus een 
Henricusspeld (een speld die voor bijzondere 
Clingse vrijwilligers ontworpen is) door onze 
eerstaanspreekbare pastor, Chantal, kreeg 
opgespeld. Lilian… van harte proficiat en 
bedankt voor alles wat je al gedaan hebt en 
hopelijk nog zult doen.

Annemie de Loos-Brijs
Foto: Wilfried Meert

LiLiAn vAn esBroecK Krijgt henricusspeLd

Wij, Wim en Jan Bogaert, waren sinds 1968, 
op een leeftijd van 11 jaar, door pastoor 
Fick enthousiast gemaakt om misdienaar 
te worden. Pastoor Fick ging regelmatig op 
huisbezoek en kwam ook vaak bij ons thuis, 
mede door het feit dat onze moeder bij 
huwelijken in de kerk het Ave Maria zong. 
De pastoor was een man die veel indruk 
maakte. Groter dan 2 meter, behoorlijk 
breed, kon je hem niet over het hoofd zien. 
Tel daarbij op het zangerige Brabantse accent, 
de grote belangstelling in zijn parochianen 
en de vriendelijke wijze waarop hij preekte 
en men kan beseffen dat hij door velen in de 
Parochie Clinge geliefd was.

Als misdienaars en later parttime kosters, 
samen met Frank de Blijzer, gaf hij alle 
ruimte om voor de kerk extra taken te doen. 
Zo was het halen van hosties bij de zusters 
Carmelietessen in Hulst een mooie taak die 
wij met verve oppakten. Dat er af en toe 
verkeerde hosties werden meegenomen, vond 
hij niet prettig maar werd ons persoonlijk 
nooit kwalijk genomen. 
Vele ouderen zullen zich nog kunnen 
herinneren dat de pastoor een hobby had 
waar hij zeer trots op was. Sierduiven, wij 
dachten Javaanse, en kwartels waren zijn 
specialiteit. Hij won daar dan ook vele 
prijzen mee. De pastoor was, zeker voor 
zijn tijd, zeer modern. Zo kwam hij met 
een groep jongeren, waaronder Annelies 
Everaerts, met het idee om op de zondagen, 
om half twaalf, een speciale jeugdmis te 
houden. Een mis waarbij door middel van 

een bandrecorder ‘jeugdige’ kerkmuziek 
werd afgespeeld. Vele jongeren kwamen op 
deze speciale mis af. Niet alleen uit Clinge 
maar ook daarbuiten. Dat ook bij ouderen 
deze missen geliefd waren, had pastoor Fick 
niet verwacht. Feitelijk, nader beschouwd, 
had pastoor Fick de voorloper van Sister Act 
bedacht!
Ook op zijn misdienaars en acolieten was 
de pastoor trots. Minimaal één keer per 
jaar gingen de misdienaars en acolieten op 
zaterdagmiddag of avond ergens naar toe om 
met z’n allen een hapje te eten en iets leuks te 
doen. Een terugkerende blijk van waardering 
die door ons en de anderen erg op prijs werd 
gesteld.

Indruk maakte ook het bezoek dat ik, 
Wim, met mijn huidige echtgenote aan 
pastoor Fick bracht. Hij was toen reeds 
met emiraat en woonde in Kloosterzande. 
Ofschoon mijn echtgenote niet katholiek 
was, omarmde pastoor Fick ons voornemen 
om in het huwelijk te treden, zij het dat 
een kerkelijk huwelijk niet kon. Mooi voor 
ons dat pastoor Fick het benaderde van de 
emotionele kant en niet te zeer vanuit het 
rationele van de kerk.

Tenslotte een anekdote die wij, deels met 
schaamte, niet vlug zullen vergeten. Het was 
op Witte Donderdag waarbij tijdens een mis 
het laatste avondmaal werd herdacht. Ook 
wij als acolieten, Jan, Wim en Frank moch-
ten een slok van de kerkwijn nemen. Een 
volle kerk viel ons daarbij ten deel. Frank 

mocht als eerste 
een slok nemen 
en liet zich dit 
welgevallen met 
een slok die qua 
geluid zijn weer-
ga niet kende. 
Één en ander 
werd versterkt 
door de luid-
sprekers in de 
kerk en kwam 
galmend terug 
naar het altaar, 
hetgeen, deels door de zenuwen ervoor 
zorgde dat de acolieten schokkend van het 
lachen niet meer in staat waren om een slok 
van de miswijn te nemen. Ook pastoor Fick 
was even niet in staat om de miswijn tot 
zich te nemen. Dit resulteerde in een onge-
makkelijke stilte met schokbewegingen van 
het lachen. Het duurde even tot de emoties 
afdoende in bedwang waren om verder te 
gaan met het normale verloop van de vie-
ring. Na afloop kwam iemand van het kerk-
bestuur zijn beklag doen over de ongepaste 
vertoning. Met name de acolieten kregen 
het voor de kiezen. Pastoor Fick legde met 
kalmte uit, dat het inderdaad zo niet hoorde 
maar dat emoties bij het leven hoorden. 

Een mooie man, een goed pastoor, een mens 
om nooit te vergeten!!

Wim en Jan Bogaert

herinnering AAn pAstoor ficK
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wat er zoal gebeurde in clinge tijdens het 
afgelopen halfjaar…

… op 14 juni werden onze vrijwilligers in 
Malpertuus getrakteerd op een BBQ. Die 
avond werd ook de paaskaars van 2012 
verloot en gewonnen door onze ‘allround 
man’: Wilfried Meert. Proficiat!
… net vóór de zomervakantie namen we 
afscheid van Marie-Thérèse Vereecken als 
acoliet maar konden we ook 3 nieuwelingen 
verwelkomen: Annelies Smits als lector, Lucie 
van de Vijver als hulp bij het schoonmaken 
van ons kerkgebouw en Elly van Gaever 
als nieuw lid van het dames- en gemengd 
koor. Bedankt Marie-Thérèse en aan de 
nieuwkomers: van harte welkom!
… op 1 juli werd gestart met het herstellen 
van het schilderwerk in ons kerkgebouw. 
Een enthousiaste groep mannen kwam een 
hele week zowel voor- als na de middag de 
handen uit de mouwen steken. Een hele, 
soms ook wel ‘zware’, klus waarbij toch 
ook de lachspieren flink hun best deden. 
Mannen, heel veel bedankt!
… op zaterdag 20 juli (kermis) werd gestart 
met een nieuw project; nl. ná de viering de 
kerkgangers trakteren op een gratis kopje 
koffie of thee. Men kan dan nog even 
napraten over de viering of gewoon even met 
mekaar een babbeltje slaan. Vanaf augustus 
staat de koffie/thee elke eerste zaterdag 
van de maand ná de viering voor u klaar. 
Iedereen van harte welkom!
… tijdens de viering op kermismaandag, 
22 juli, werd er een extra collecte gehouden 
voor de aanpassing van de verlichting in 
onze kerk. Daar werd het mooie bedrag van 
420 euro opgehaald waarvoor onze oprechte 
dank. Ondertussen is onze technische man, 
Piet van Damme, volop bezig met deze 
werkzaamheden.

… ook dit jaar konden we tijdens de vakantie 
van ons dames- en herenkoor weer rekenen 
op het koor ‘Laudate Dominum’ o.l.v. 
Bernadette Luijcks-Hemelsoet. Zij zorgden 
ervoor dat al die weken de weekendviering 
sfeervol werd opgeluisterd. Eén weekend 
kregen ze vrijaf toen we bezoek kregen van 
het gastkoor uit het Belgische De Klinge. 
Aan beide koren: een welgemeende dank!
… op 6 september bereikte ons het 
bericht dat pastoor Wijmeersch uit De 
Klinge overleden was. Ook bij vele van 
ons een goede bekende. Vele jaren stak hij 
op kermismaandag de grens over om onze 
voorganger in de kermisviering te assisteren. 
Dat hij mag rusten in vrede.
… ook in september hadden 2 vieringen 
een feestelijk tintje: op 14 september werd 
Daphne van Geertruy door pastor Ralf 
Grossert letterlijk in de bloemetjes gezet 
voor haar 15 jaren trouwe inzet als acoliet 
in onze parochiekern (zie verslag in de 
vorige kerkkoerier) en op 28 september 
werd Lilian van Esbroeck ‘overvallen’ (zij was 
toen voorganger) door pastor Chantal van 
de Walle die haar een ‘Henricusspeld’ heeft 
opgespeld als blijk van waardering voor haar 
jarenlange inzet in onze kerk. Daphne en 
Lilian: een dikke proficiat!
… op 2 oktober bracht Alex Wieland 
weer een bezoekje aan de zolder in 
onze kerk. Regelmatig komt hij daar de 
vleermuizenpopulatie tellen. En telkens is 
hij zeer tevreden over het aantal; deze keer 
20 stuks. Helaas zijn de diertjes nog niet 
teruggekeerd in het gebied waar enkele 
jaren geleden de herstellingswerkzaamheden 
hebben plaatsgevonden, maar dat kan 
volgens hem nog komen. Maar wat mezelf 
betreft mogen ze gerust op zolder blijven 
en hoeven ze voor mij niet mee vooraan in 

de kerk de viering bij te wonen zoals enige 
tijd terug!
… en op 30 november was het alweer feest! 
Het dames- en gemengd koor ‘St Cecilia’ 
had een jubilaris; nl. Zus van Broeck-Schout. 
Haar werd op het einde van de viering door 
onze eerstaanspreekbare pastor, Chantal 
van de Walle, een gouden Gregoriusspeld 
uitgereikt. Ook een bijpassend hangertje, 
oorkonde en een mooi boeket bloemen 
ontbraken niet. Zus, van harte gefeliciteerd!
… de laatste tijd komen er bij ons heel wat 
klachten over vernieling en diefstal op ons 
kerkhof binnen. Onaanvaardbaar! We zullen 
dan ook voortaan elke melding aangeven 
bij de politie. Deze zeggen de zaak serieus 
te nemen.
… 2013 loopt op zijn einde en vaak wordt 
er dan een balans opgemaakt: in onze kerk is 
er dit jaar helaas geen enkel kindje gedoopt 
(wel zijn enkele kinderen uit onze kern in 
een andere kerk gedoopt), vond er geen 
Eerste Communieviering plaats, ontvingen 
in de kerk van Nieuw Namen 2 jongens en 
2 meisjes het sacrament van het H. Vormsel, 
werd 1 huwelijk kerkelijk ingezegend en 
vonden er de eerste tien maanden van dit 
jaar 9 uitvaartdiensten in onze kerk plaats. 
We kunnen wel al vertellen dat er in 2014 
weer een Eerste Communieviering zal 
plaatsvinden en wel op zaterdag 17 mei 
met 9 kinderen uit groep 3 en 4 van onze 
plaatselijke school.
Rest ons enkel nog u allen een Zalig Kerstmis 
en een gezegend 2014 te wensen!

Namens de parochiekerncommissie 
H. Henricus Clinge,
Annemie de Loos-Brijs.

AfgeLopen hALfjAAr pArochie cLinge

zus vAn BroecK-schout Met goud 
onderscheiden

Naar aanleiding van het Ceciliafeest werd de viering 
in Clinge op 30 november muzikaal opgeluisterd 
door het parochieel gemengd koor St. Cecilia. 
Maar hier was ook een andere reden voor: één 
van hun koorleden kreeg die avond een Gregorius 
onderscheiding voor 40 jaar trouwe dienst. Zus 
Schout, geboren in Absdale, settelde zich enkele 
jaren na haar huwelijk met Willy van Broeck 
in Clinge. Willy, een échte Clingenaar, werd al 
vlug lid van het Herenkoor. Het duurde even, 
maar na enkele jaren kwamen ook bij Zus de 
zangtalenten naar boven en werd zij in 1973 lid 
van het Dameskoor. Bij het ontstaan van het 
gemengd koor is bij hun allebei de liefde voor 
het zingen alleen nog maar gegroeid. En het is 
voor deze trouwe inzet bij zowel de repetities als 
de uitvoeringen bij het dames- en gemengd koor 
dat Zus na afloop van de viering een eremedaille 
in goud met het daarbij behorend hangertje 

en oorkonde uit handen van pastor Chantal van de Walle mocht ontvangen.                                                                                                                
Zus… van harte gefeliciteerd met deze onderscheiding!

Liefde is

als een glas water,

dat voller wordt

naamate men  

het leeg giet.

Rudolf Steiner
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Wie in de kersttijd de kerk van Graauw 
binnenstapt, ziet rechts naast de ingang de 
kerststal staan. Het is een eenvoudige houten 
stal, die aan alle kanten open is. Zo’n stal 
sluit de wereld niet buiten, integendeel hij 
nodigt uit om dichterbij te komen en te 
kijken naar wat erin gaande is.

We zien een pas geboren kind in doeken 
gewikkeld liggen in een voerbak voor het 
vee. De ouders kijken liefdevol maar ook 
met zorg naar hun jonge kind. Zij hebben 
zware dagen achter de rug, want er was 
nergens plaats voor hen om te overnachten. 
Ook de toekomst is onzeker. Hun hoop op 
betere tijden zijn ze echter niet verloren, 
want over hun kind hebben zij woorden 
gehoord, die moed geven. God is met hen.

Om de ouders en het kind heen is er 
een drukte van belang. Herders met hun 
schapen zijn toegesneld naar dit bijzondere 
schouwspel. Engelen hadden hun het 
vreugdevolle nieuws in het veld gemeld. 

Dat zij dit kind als eerste buitenstaanders 
mochten zien, vonden ze een groot 
voorrecht. In die tijd keken burgers neer 
op herders. Minachting was meestal hun 
deel. In de verte naderen wijze mannen op 
kamelen; de drijvers leiden de dieren aan de 
lijn. De stal staat open voor alle mensen, van 
oost tot west, van noord en zuid, van arm 
tot rijk. De rechtvaardige en de zondaar, 
de verschoppeling en de bedroefde zijn er 
welkom

Hoe komt het toch dat wij elk jaar opnieuw 
weer de kerststal opbouwen? Waarom wordt 
het kind elk jaar opnieuw in de stal geboren? 
Is het louter een mooie traditie? Het is zeker 
meer. Het beantwoordt ook aan het besef dat 
het leven een kringloop is, die verankerd ligt 
in de natuur. Een jaar met zijn seizoenen en 
een dag met zijn dagdelen zijn ook van die 
kringlopen. Wij ervaren ze van generatie op 
generatie zeer sterk en daarom zijn ze als het 
ware in onze genen opgenomen. Vandaar dat 
nieuw leven, vlak na de kortste dagen van 

het jaar ons zo aanspreekt. Het is een teken 
van nieuw leven, van nieuwe kansen waar 
wij naar hunkeren.

De heilige Franciscus van Assisi richtte in 
de 13e eeuw voor het eerst een zogenaamde 
levende kerststal in. Hij meende dat zo de 
blijde boodschap van Kerstmis beter tot 
de mensen doordrong. Franciscus was niet 
alleen een man van het woord, maar ook van 
het beeld en de daad. Het gebruik van de 
kerststal verspreidde zich in de loop van de 
tijd door heel Europa. De levende mensen 
en dieren in en bij de stal maakten in de loop 
van de tijd plaats voor beschilderde houten, 
stenen en gipsen beelden. Wijzelf moeten 
trachten de beelden in de stal tot leven te 
brengen in onze gedachten en proberen ze 
betekenis te geven in ons leven.

Zalig Kerstfeest.

J.d.B.

De parochiekern Graauw herdacht bij de uitvaart 
van Jo Willems zijn bijzondere rol en betekenis in de 
dorpsgemeenschap en zijn grote verdiensten voor de 
voormalige parochie Graauw. Jo is op 11 september 2013 
overleden in het ziekenhuis te Terneuzen op 88-jarige 
leeftijd. Een week later volgde de kerkelijke uitvaart, waarna 
hij aan de aarde werd toevertrouwd naast zijn vrouw op de 
begraafplaats in Graauw.
Jo was een bekende man in Graauw. Hij hield winkel in 
Zandberg. Jarenlang was hij zeer actief in de Graauwse 
toneelwereld. Als middenstander zetelde hij in het bestuur 
van de plaatselijke Coöperatieve Boerenleenbank. Op latere 
leeftijd zette hij zich als bestuurslid en penningmeester in 
voor de Bond van Ouderen in het dorp.
Voor de parochie Graauw was Jo van bijzondere betekenis. 
Met enkele tussenpozen heeft Jo in het tijdvak 1958 
tot 2004 vier perioden van acht jaar deel uitgemaakt 
van het kerkbestuur. Telkens kreeg hij de functie van 
penningmeester toebedeeld. Als winkelier en zakenman en 
later als boekhouder bij bouwbedrijf Fassaert in Hulst was hij 
de geknipte man voor die functie. Hij hield de boeken zeer 
nauwgezet bij; de jaarrekeningen moesten bij hem tot op de 
cent kloppen. Twee maal werd Jo voor zijn grote verdiensten 
gehuldigd en geëerd. In 1998 reikte emeritus pastoor André 
Ruyloft s.m. hem de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia 
et Pontifici uit (voor Kerk en Paus). In 2006 speldde 
burgemeester Jan Frans Mulder hem de versierselen op van 
het lidmaatschap in de Orde van Oranje-Nassau. Kerk en 
maatschappij bewezen hem zo de eer die hem zonder enige 
twijfel toekwam.

Moge Jo rusten in vrede.

Parochiekerncommissie Graauw.

overpeinzingen Bij de grAAuwse KerststAL

in MeMoriAM jo wiLLeMs

van harte gefeliciteerd!
Op zondag 22 september, in de woord en communieviering, werden 
Femke Pauwels, Nathalie van Driessche en Geertje van Putte gehuldigd 
om hun 5 jaar misdienaar zijn. Uit handen van pastor Chantal van de 
Walle mochten zij een oorkonde in ontvangst nemen voor hun 5 jaar 
trouw misdienen.  Tijdens deze viering werd ook mevrouw Annie de 
Maeyer-de Deckere gehuldigd. Zij mocht een oorkonde in ontvangst 
nemen voor 35 jaar lector zijn. Wij hopen dat zij nog lang zal voorlezen 
in onze vieringen. Een attentie  van de parochiekern, applaus en 
felicitaties van de aanwezigen kregen zij allen als blijk van waardering. 
Van Geertje namen we afscheid, Femke en Nathalie blijven voorlopig 
nog een jaartje misdienen samen met Sanne, Noa, Femke G. en Maaike 
hebben we nog een groepje van 6 misdienaars. Bedankt voor al die 
jaren dat jullie zich hebben ingezet voor onze parochie. 

Namens de Parochiekern Sint Joseph
Nieuw-Namen
Ria Pauwels-Schuddings

Als er kinderen zijn die na hun eerste communie graag mee willen 
‘misdienen’ kunnen deze contact opnemen met de misdienaarcoördinator 
J. Bosman. Ook zijn wij op zoek naar mensen die willen voorlezen in de 
zondagsvieringen, heb je interesse? Neem contact op met het bestuur van de 
parochiekerncommissie.
Je bent van harte welkom.

BijdrAge nieuw-nAMen



De gipsen beelden van de kerststal in Graauw zijn aangekocht 
in 1898 en 1901 door pastoor augustus Burm. Het zijn er 

zeventien, waarvan de grootste 88 cm meet. Omstreeks 1985 is 
de beeldengroep opnieuw beschilderd door de gepensioneerde 

politieagent en kunstschilder arthuur wouters uit Graauw. De 
beelden zien er uit als nieuw.

Kerststal 
 Graauw


