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TEn GElEIDE
In het weekend van 21 en 22 juni j.l. werd 
in meer dan honderd landen de Dag van de 
vluchteling gevierd. Die dag werd in 2000 
ingesteld via een resolutie door de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties om 
meer begrip voor vluchtelingen te kweken.

In zijn recente vastenbrief brengt paus 
Franciscus onze onverschilligheid voor 
andermans leed ter sprake. Wij zijn zo 
verzadigd van al dat ontstellende nieuws en 
allen die vertellen over het leed van mensen, 
dat we ons onverschillig gaan opstellen. Wat 
kunnen wij er aan doen? En dan zegt hij: 
jullie parochies en gemeenschappen, wordt 
eilanden van barmhartigheid midden in 
de zee van onverschilligheid! Bid samen, 
help door gebaren van naastenliefde en 
laat je opgeblazen ik achter dat zich in 
zichzelf opsluit. Zeeuws Vlaanderen heeft 
een stichting in het leven geroepen, die 

oog heeft voor de noden van vluchtelingen 
en probeert het leven voor deze mensen te 
verbeteren. Misschien heeft u het interview 
gelezen met Niek van Waterschoot in De 
Stem van een paar weken terug. Hij vertelt 
over de moeilijkheden die deze mensen 
ondervinden in onze samenleving.

Het is daarom goed om eens stil te staan bij 
deze mensen, die huis en haard hebben, of 
moesten verlaten, een steuntje in de rug te 
geven. Dit kan eenvoudig door vluchtelingen 
bij te staan in een voor hen veranderde 
leefomgeving. Na de kerkdienst, als er nog 
tijd is voor een kopje koffie, deze mensen 
uitnodigen, een gesprek aangaan, zodat je 
enig begrip krijgt van de moeilijkheden waar 
ze voor staan en wie weet kunnen wij een 
oplossing aandragen.

De redactie

Het duurt allemaal lang. Veel te lang. Eerst de 
ene parochie. Het was voor ons niet mogelijk 
hier naartoe te groeien zonder het duwtje 
vanuit Breda. En nu staat de onvermijdelijke 
realiteit voor de deur om onze dierbare 
parochiekerken nog duidelijker in dienst 
te stellen van onze ene parochie, H. Maria 
Sterre der Zee. Kerken met een gewortelde 
en heel lange geschiedenis. In die kerken 
is veel gebeurd. Veel dat verweven is met 
onze levens, met onze geschiedenis. We 
weten dat in onze parochie niet alle kerken 
behouden kunnen blijven. We weten dat 
we verschil zullen moeten aanbrengen in 
de kerken die blijven. Het bisdom spreekt 
over de parochiekerk als de kerk waar op 
de zondag naar mogelijkheid altijd de 
eucharistie gevierd zal worden. De kerk waar 
het volle kerkelijke leven zich afspeelt. De 
kerk waarnaartoe alle gelovigen vanuit de 
parochiekernen op belangrijke momenten 
worden uitgenodigd om samen te vieren als 
zusters en broeders in Christus. 

Naast de parochiekerk zullen er in onze 
parochie andere kerken zijn waar we elke 
zondag vieren. Daarnaast zullen er een aantal 

kerken zijn die de bestemming kapel gaan 
krijgen. Daar zal de zondag niet gevierd 
gaan worden, maar deze kerken zullen wel 
beschikbaar zijn om te vieren. Het duurt lang 
voordat we de duidelijkheid krijgen waarnaar 
we zo verlangen. Jammer want velen gaat het 
aan energie en passie ontbreken om zich nog 
in te zetten voor de parochiekern. Dat is 
jammer, want in alle parochiekernen blijft de 
parochie pastoraal present. 

Dus ‘kerk-zijn’ stopt nergens. En allen samen 
zijn en blijven we ‘de ene parochie’. Hoe gaat 
ons geloof verder? Hoe blijft de kerk in ons 
deel van Zeeuws Vlaanderen aanwezig en 
vitaal? Het is een echte uitdaging waarvoor 
wij staan. Misschien duurt het allemaal veel 
te lang. Maar, en zo is het ook: een weg 
tekent zich af. En op die weg hebben we 
elkaar nodig. Om elkaar vast te houden. Om 
met elkaar te bouwen. Overal zal die nieuwe 
weg verandering betekenen. ‘En ze gingen 
op weg, en Hij kwam bij hen lopen. En 
opeens herkenden ze Hem aan het breken 
van het brood’. Moge het zo zijn.

pastoor Wiel Wiertz

EEn WEG TE Gaan...

lInTjESREGEn
Zeeuwse burgemeesters...
hebben het er maar druk mee. Elk jaar opnieuw. Dit jaar, 25 April 2015, stond de krant 
weer vol van de zogenaamde lintjesregen. Nieuwsgierig als we zijn, kijken we uit naar 
diegenen die een koninklijke onderscheiding hebben ontvangen. Velen van ons maken 
zich op bijzondere wijze verdienstelijk, in dienst van de gemeenschap, in dienst van de 
kerk. 

De redactie van Kerkkoerier zet hen in dit blad ook even graag in het zonnetje. Al deze 
mensen danken wij voor hun waardevolle inzet in onze samenleving. Met of zonder 
lintje... dat doet er niet toe. Dank, veel dank.  
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Enkele scholen in Zeeuws-Vlaanderen 
bieden jongeren nog steeds de mogelijkheid 
van een maatschappelijke stage. We zijn daar 
heel blij mee en ook de kerk wil jou zo’n 
stage aanbieden. Het parochiebestuur van 
de Heilige Maria Sterre der Zee steunt de 
maatschappelijke stage van harte. De kerk 
komt over als duf en suf. “Echt iets voor 
oude mensen!”, zo wordt gezegd. Vergeet 
het maar, want wat veel mensen niet weten is 
dat er volop activiteiten zijn en dat ook veel 
jongeren nu al actief zijn. Hoe kun jij hierbij 
betrokken worden. Meld je aan voor een 
maatschappelijke stage. Ook in de kerk kun 
je dus ook je Maatschappelijke Stage doen!

functieomschrijving. jij kiest…
In de kerk is van alles te doen voor jong en 
oud. Je kunt zelf kiezen wat je leuk vindt 
om te doen! Er zijn allerlei taken in de 
kerk; van misdienaar tot het helpen bij de 
viering van bv de Eerste Heilige Communie 
tot hulp bij niet-kerkelijke activiteiten 

in de verschillende kerken, het helpen 
opbouwen en opruimen bij evenementen, 
zoals concerten, tentoonstellingen etc. In 
een persoonlijk gesprek kijken we hoe we 
de stage het beste bij jouw wensen kunnen 
laten aansluiten. 

functie-eisen
• Je staat niet negatief tegenover kerk en 

geloven
• Je wilt je grenzen verleggen.  
• Als je ergens voor gaat, ga je er ook 100% 

voor!

Namens het bestuur van de parochie 
HMSdZ, Cecile van Tiggelen

Je kunt je opgeven bij de contactpersoon van 
elke parochiekern of het parochiesecretariaat 
van de parochie HMSdZ, Steenstraat 22 
in Hulst, hmariasdz@gmail.com, onder 
vermelding van naam, tel nr en woonplaats 
waar jij toe behoort en stage wilt lopen.

De vakantietijd is aangebroken. Menigeen 
is al vertrokken naar verre streken of zoekt 
het dichter bij huis. Na gedane arbeid is 
het goed rusten! Een tijd van vrij-zijn en 
van ontspanning doet goed. Het zou een 
gruwelijke tredmolen zijn als het eeuwig 
werken was geblazen. Mensen zouden op 
mieren gaan gelijken. De vakantie komt elk 
jaar als een welkome afwisseling.
Je neemt even afstand van je werk. “Niet 
hoeven te werken”, zegt de Nederlandse 
Nieuwe Katechismus, “is een goddelijk 
gevoel. Een tijd van feestelijkheid, iets meer 
mens zijn, een tijd van weten waarom men 
werkt, van danken voor wat men kreeg”. Het 
is een tijd van herademen in de atmosfeer 
van God.

Maar er is méér! Wij hebben ook tijd om 
anderen terug te vinden. Vakantie is ook de 
tijd om de banden in je gezin, de banden 
met je vrienden weer hechter te maken. 

Vader en moeder hebben nu weer alle tijd 
voor hun kinderen, en voor elkaar. Tijdens 
een fikse wandeling of fietstocht. Heerlijk 
de natuur in. Het water in. Het bos in. 
In speeltuin of dierenpark. Sport en spel 
komen aan hun trekken. Onderlinge banden 
worden er door verstevigd.

Maar, er is nog méér! Je kunt in de 
vakantietijd ook wat tijd vrij maken voor 
God. Hij is tenslotte de Heer van die 
mooie schepping waarin je zo mag genieten. 
Misschien laat u de drukte van de camping 
of van de toeristische plek even achter u; en 
zoekt u de stilte op. Bijvoorbeeld in een kerk, 
in die mooie ruimte van Gods huis, even op 
adem komen. Als je in iemand gelooft, maak 
je namelijk ook altijd tijd voor diegene. Dat 
geldt ook voor God. Prettige vakantie.

Chantal van de Walle
Pastoraal werkster HMSdZ

BIjDRaGE PaSToRaal TEaM

Vanaf 13 – 14 jaaR, MaaTScHaPPElIjKE 
STaGES ooK In DE KERK!

KERKTElEfoon/
KERKTElEVISIE: 

VERVolG!?
In de vorige Kerkkoerier hebben we 
aangegeven, dat het parochiebestuur 
overweegt te investeren in mogelijkheden 
om de lokale vieringen bij de mensen 
thuis te brengen. Doordat de kerktelefoon 
in onbruik is geraakt en de uitzending 
van het Omroeppastoraat op de televisie 
op zondagmorgen onder druk staat door 
bezuinigingen op de zendtijd van de 
RKK, wordt het steeds lastiger thuis mee 
te vieren. Dank zij de moderne middelen 
is het technisch mogelijk om de liturgie 
uit de parochiekerk thuis te volgen. 
 
Het initiatief voor kerktelefoon/
kerktelevisie in onze parochie is via 
een enquête kenbaar gemaakt aan de 
inwoners van de regio. Er zijn ca. 55 
reacties op binnengekomen, uit 11 van de 
13 kernen en ook van daarbuiten. Over 
het algemeen blijken er twee meningen 
te zijn:
A) De meerderheid (41) zegt het een 

goed idee vinden, geeft aan dat het 
idee moet worden uitgewerkt en ook 
dat men toekomstige “gebruiker” van 
de faciliteit wil zijn

B) Een minderheid (14) zegt reserves 
te hebben, de slaagkans minimaal 
te vinden en verder onderzoek 
nauwelijks nuttig te vinden.

Onder de positieve respondenten zijn er 
ook een 20-tal die mee willen denken over 
een nadere invulling van het initiatief.
 
De ideeën van het bestuur zijn inmiddels 
ook in de week gelegd bij Omroep Hulst. 
Daar wil men zeker met ons meedenken, 
maar er zijn allerlei technische en 
organisatorische vragen, die beantwoord 
moeten worden. Over enige tijd vindt er 
nader overleg plaats met het redactieteam. 
Het parochiebestuur staat op het standpunt 
dat we de mogelijkheden verder dienen te 
onderzoeken. De afspraak met Omroep 
Hulst moet het perspectief opleveren 
of we via deze bestaande organisatie 
en structuur gaan opereren of dat we 
op eigen initiatief verder gaan. Wordt 
voorlopig vervolgd!
 
Kees van Geloof en Jaap Klok

Mijn liefste wens
Opnieuw geloven in de mens,

Niet altijd wijzen op zijn falen,
Maar duizend malen weer herhalen
Dat hij een deel is van Gods plan,
Daar wordt de wereld mooier van.

Toon
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VIERInGEn TER EEcKEn KaPEllEBRUG  
oP DInSDaGaVonD

Vanaf 7 jUlI T/M 19 oKToBER 2015 
Aanvangstijd 19.00 uur

Datum Eucharistieviering W-& c-viering Voorganger
  7 juli  X K. Van de Wiele
14 juli X  J. Reurs
21 juli X  W. Wiertz
28 juli  X Ch. Van de Walle
  4 augustus  X R. Grossert
11 augustus X  J. Reurs
18 augustus  X K. Van de Wiele
25 augustus  X R. Grossert
  1 september X  W. Wiertz
  8 september X  J. Reurs
15 september  X Ch. Van de Walle
22 september X  W. Wiertz
29 september  X R. Grossert
  6 oktober X  J. Reurs
13 oktober  X K. Van de Wiele
Maandag 19 oktober Slotviering 9.30 uur W. Wiertz

lEZInG RoUWZoRG  REGIo 0114  
oP 14 aPRIl

 VoETjE  VooR  VoETjE  …  VInD  IK  WooRDEn

De mooie houten beeldhouwwerken van Ad Goos en 
de prachtige schilderijen van Fien waren achtergrond 
voor een avond met verhalen en gedichten. Gérard 
van de Langkruis zette de juiste toon op de piano en 
zorgde voor muzikale verdieping.  

Kitty de Smet kon helaas niet meer zelf aanwezig 
zijn, maar haar gedichten spreken van: voetje voor 
voetje op zoek gaan naar kracht dwars door verlies en 
verdriet. De 44 aanwezigen vonden (h)erkenning en 
steun in haar gedichten.

Ad vertelde verhalen over verbinden, over geen punt 
zetten achter mensen maar een komma. Draag een 
komma in je oor, dan kijk en luister je ánders.

Dan houden we verbinding, ook met hen die we 
moeten missen.  Dan vertellen we over herinneringen 
die diep in ons geworteld zijn; die pijn kunnen doen 
als we iemand verliezen maar die vooral de ander 
levend houden in onszelf. Herinneringen als woorden, 
als voorwerpen, als een beeld. Herinneringen die 
verhalen worden om nooit te vergeten; verhalen 
om door te vertellen zoals het verhaal van de 
Emmaüsgangers of hoe de kleine Dood klein Leven 
wordt. Soms wordt het een lied als ‘Daar boven in de 
hemel’ of een gedicht om te zeggen : ik kan je niet 
missen ! Voetje voor voetje … vonden we woorden 
van Leven en Kracht. 

Dank Kitty, Gérard, Ad en Fien.

(verslag  Rouwzorgteam)

VERTREKKEn UIT 
EIGEnBElanG

In een tijd waarin velen met vakantie 
erop uit trekken diepen we een paar 
waardevolle gedachten op van Dom 
Helder Camara uit Brazilië. Over 
‘vertrekken’ en ‘niet slagvaardig zijn’.

Vertrekken uit het eigen belang
In de zomermaanden denk je bij 
vertrekken al gauw aan vakantie en er 
op uit gaan. Daarom in deze maanden 
prikkelende oude en nog steeds actuele 
woorden van Dom Helder Camara over 
‘vertrekken’. Rond 1980 was Camara 
bisschop in Brazilië, waar hij zich inzette 
voor rechten van de arme mensen. 
‘Vertrekken’ is daarbij volgens hem een 
voorwaarde.

‘Vertrekken is allereerst uit zichzelf treden, 
de korst van ‘eigen belang’ stuk breken 
die ons gevangen tracht te houden in ons 
eigen ik. Vertrekken, dat is ophouden 
rondom zichzelf te draaien alsof men het 
middelpunt van de wereld en van het 
leven is. Vertrekken, dat is zich niet laten 
opsluiten binnen de problemenkring 
van het wereldje waartoe wij behoren, 
hoe belangrijk dat ook mag zijn. De 
mensheid is groter en die moeten we 
juist dienen. Vertrekken, dat is geen 
kilometers verslinden, zeeën oversteken 
of supersonische snelheden bereiken. Het 
is in de allereerste plaats zich openstellen 
voor anderen, hen ontdekken, hen 
tegemoet gaan. Want: niemand leeft voor 
zichzelf alleen.’

Deze manier van ‘vertrekken’ geeft het 
leven van de ander en dus ook van jezelf 
zin en betekenis. Want niet wij zijn het 
belangrijkste, maar wel wat wij voor 
elkaar betekenen. Daarom hoort bij deze 
manier van ‘vertrekken’ volgens bisschop 
Camara ‘niet slagvaardig zijn’.

‘Het helpt niets om zich zomaar in het 
algemeen tot de liefde te bekeren. Het 
is onmogelijk voor ons mensen om van 
vier miljard mensen te houden, of van 
vijf miljoen. Nee, ieder mens moet stap 
voor stap zijn en haar vijand als broeder/
zuster zien. Waar dat gebeurt, verbreidt 
het geloof zich en groeit het Rijk van 
God op aarde.’ 

Van harte wens ik u ‘vertrekpunten’ op de 
route van uw leven om ‘niet slagvaardig’ 
te leven, stap voor stap, om mantels van 
gram, genoegdoening en wraak af te 
leggen en de bevrijdende ‘stap er over 
heen’ te mogen ervaren en leven. 

Een zomerse 
groet, 

RH
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 SaM’S KlEDInGacTIE
Sam’s Kledingactie is heel dankbaar voor de kleding die in de voorjaars actie van maandag 11 
mei door heel Oost Zeeuws-Vlaanderen is opgehaald. Naast de vaste inleverpunten het hele 
jaar door wordt deze extra opbrengst zeer gewaardeerd. De opbrengst van de kleding komt 
ten goede aan de projecten van Cordaid Mensen in Nood in Bangladesh. Graag danken wij 
alle betrokken vrijwilligers en kledinggevers hartelijk voor hun bijdrage!

Aantal opgehaalde kilo’s. 
Kloosterzande  445
Koewacht   595
Nieuw-Namen  220
Sint Janssteen  260
Terhole   415
Vogelwaarde  685
Clinge    160
Lamswaarde  180

Voor Hulst: zie pagina 6 ‘Interkerkelijke activiteiten’.

Naast de ‘Circle of Life’ die elk jaar in maart 
in de basiliek te Hulst gehouden wordt, zijn er 
in onze parochie ook nog andere activiteiten 
waarmee wij de kinderen op hun vormsel 
voorbereiden. Er is bijv. een startavond met 
een speurtocht door de kerk voor ouders en 
vormelingen, ook zijn er geloofsgesprekken 
voor de ouders. We organiseren een info- 
en kennismakingsmiddag voor alleen de 
vormelingen. Tijdens deze middag bereiden 
wij gezamenlijk o.a. ook de opstapviering 
voor waarin wij aan de hand van een thema 
stilstaan bij het vormsel.

De maanden mei en juni staan helemaal 
in het teken van de ‘vormseldagen’ die in 
de verschillende clusters van onze parochie 
een eigen naam hebben. (ja, zo creatief 
zijn wij.....!) In cluster zuid (St.Jansteen, 
Heikant, Koewacht) is het de ‘Ladderdag’, 
omdat we er met een ladder op stap gaan 
waarmee opdrachten uitgevoerd moeten 

worden die met geloven en gemeenschap 
te maken hebben. In cluster oost (Nieuw- 
Namen, Graauw, Clinge) is het onze ‘Dag 
in het Malpertuus’ te Clinge. In Hulst 
onze ‘Vormsel Doe-dag’ in de basiliek en 
met de vormelingen van cluster noord/west 
houden wij onze ‘Kamperhoekse-dag’ omdat 
we dan welkom zijn op Kamperhoek, de 
kampeerboerderij van de familie de Nijs.
Deze dagen kennen een gevarieerd 
programma rondom thema’s: ‘geloven’, 
‘vormsel’, ‘de heilige Geest’, ‘de heilige 
Franciscus’, ‘de schepping’, ‘het Pinksterfeest’, 
‘het Onze Vader’ en ‘Een gelovig mens’. 
Ook houden we een bijbelquiz en er is veel 
ruimte voor ontmoeting en gezelligheid. De 
thema’s worden uitgewerkt in verschillende 
werkwinkels waar de kinderen ook creatief 
aan de slag mogen. Hun kunstwerken 
zoals collages, kleiwerkjes en schilderijen 
worden in de kerk, waar het vormsel gevierd 
wordt, tentoongesteld zodat iedereen ze kan 

bewonderen en 
na afloop van de 
viering mogen de 
kinderen alles mee 
naar huis nemen.

Er valt natuurlijk 

nog veel meer te vertellen over deze 
vormseldagen en eigenlijk zou je het een 
keer zelf moeten beleven. Dit artikel is 
dan misschien een goed moment om u er 
op attent te maken dat wij voor al onze 
vormselwerkgroepen in de parochie (het 
zijn er 4) altijd op zoek zijn naar nieuwe 
leden. Wij vinden het belangrijk om de 
kinderen in onze parochie op een creatieve 
en inhoudelijk goede en eigentijdse manier 
op hun vormsel voor te bereiden en wij 
zijn als werkgroepleden en beroepskrachten 
bereid er veel tijd en energie in te steken. 
Onze kinderen, de vormelingen zijn tenslotte 
de toekomst van de parochie. Ik wil in dit 
artikel ook al degenen van harte bedanken 
die de vormselvoorbereiding van dit jaar weer 
mogelijk hebben gemaakt: de werkgroepen, 
de vrijwilligers van de administratie, de 
vaders en moeders die meegeholpen hebben 
en allen die door hun parochiebijdrage de 
kosten van de voorbereiding hebben helpen 
dekken. Ja, ik weet: de heilige Geest is gratis 
(en dat moet ook vooral zo blijven) maar 
voor de praktische kant van de voorbereiding 
zijn wij aangewezen op de financiële 
bijdragen van ouders en parochianen, zodat 
we ook in de komende jaren de kinderen 
kunnen voorbereiden op hun Eerste 

Heilige Communie en 
hun Vormsel. Het zijn 
en blijven belangrijke 
dagen in het leven van 
onze jongens en meisjes, 
hun ouders en de hele 
parochiegemeenschap.

Met een hartelijke groet,

Ralf Grossert p.w.  

DE HEIlIGE GEEST DooRGEVEn – VoRMSElVooRBEREIDInG 2015

GEBED

‘k Heb Hem gezocht,
in ’t donker en in ’t licht,

wanneer ik voelde dat mijn tak 
was  afgebroken .
Ik heb gebeden

Met mijn ogen dicht
En van mijn laatste geld een 

kaarsje opgestoken .
Ik blijf Hem zoeken tot de laatste 

dag,
Niet in het lof zozeer, de hoogmis 

of de zegen .
Want juist op plekken waar ik 

Hem niet had verwacht,
Daar kom ik Hen in volle glorie 

tegen .

Toon
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Elke zondag vanaf mei tot en met 13 
september:
Openstelling van de koorkerk en Librije van 
de basiliek te Hulst vanaf 14.00 – 17.00 uur, 
met uitzondering van 28 juni en 6 september.
Extra openstelling op zaterdag 12 september.

Elke dinsdagochtend 
Gebedsgroep in het kerkzaaltje aan de H. 
Henricuskerk van Clinge van 9.30 – 11.00 
uur.

Elke dinsdagavond vanaf mei t/m 13 
oktober:
Viering in de kapel van O.L. Vrouw Ter 
Eecken te Kapellebrug om 19.00 uur.
Slotviering op maandag 19 oktober om 9.30 
uur.

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

Elke derde donderdag van de maand:
Gebedsbijeenkomst ter ere van de vrouwe 
van alle volkeren in de kapel van O.L.Vrouw 
ter Eecken te Kapellebrug.

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

Elke derde vrijdag van de maand:
Een half uur stilte en bezinning rond het 
heilig sacrament in de Basiliek te Hulst om 
19.00 uur.

Elke eerste zaterdag van de maand:
Rozenkransgebed voor de vrede in de kapel 
van O.L.Vrouw ter Eecken te Kapellebrug 
om 14.30 uur.

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

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

Zaterdag 4 juli:
Concert zanggroep LA VOIX PERDUES 
(in Belgie bekend van radio en tv) in de 
Catharinakerk te Hengstdijk. Aanvang 
15.00 uur. De toegang is gratis.

SEPTEMBER
Zondag 13 september:
De jaarlijkse viering van de Zonnebloem 
regio Hontenisse in de Kerk van Stoppeldijk 
om 10.30 uur. Daarna is iedereen 
welkom voor een kopje koffie of thee in 
het  DORPSCENTRUM, gelegen aan de 
Populierenstraat 41 te Vogelwaarde.

oKToBER
Zondag 11 oktober:
Concert Festival van Zeeuws Vlaanderen in 
de Catharinakerk te Hengstdijk.
Voor meer info zie www.festival-zvl.nl

Ook dit najaar worden door Rouwzorg Regio 0114 weer  
rouwgroepen georganiseerd. Rouwenden komen 8 weken samen 
om naar elkaars verhaal te luisteren en om inzicht te krijgen in 
wat verlies en rouw met je doen. De gespreksgroep staat open 
voor iedereen, ongeacht geloofsovertuiging en bestaat uit max. 
10 personen zodat er vertrouwen kan groeien. Daarom is het ook 
nodig om alle 8 bijeenkomsten te volgen. Deelname is gratis.

De eerste rouwgroep zal plaatsvinden op 8 dinsdagavonden van 
19.30 uur tot ongeveer 22 uur en start op dinsdagavond 10 
november. 
De data zijn :  10 – 17 – 24 november, 1 – 8 – 15 december 2015, 
5 en 12 januari 2016.
De tweede rouwgroep is op 8 donderdagnamiddagen van 14 uur 
tot ongeveer 16 uur en start op donderdag 12 november.
De data zijn :  12 – 19 – 26 november, 3 – 10 – 17 december 2015, 
7 en 14 januari 2016.

Indien er voldoende vraag is, start een aparte groep voor ouders, die 
een kind verloren. Deze groep omvat 8 maandagavonden en start 
vanaf 1 februari 2016. Kan er geen aparte groep gevormd worden, 
dan kunnen ouders aansluiten bij de avond- of namiddaggroep.

Alle bijeenkomsten zijn in de pastorie  Steenstraat 22  te Hulst.

Die eerste stap zetten is niet gemakkelijk maar je verdriet delen 
helpt écht. Als u dit ook wilt, neem dan contact op vóór 6 oktober 
met het rouwzorgteam. Voor adressen; zie onder.

Rouwzorg Regio 0114  nodigt u uit op de eerste lezing in Hulst op  
29 september 2015 om 20 uur in het WZC Curamus  lokatie de 
Blaauwe Hoeve, Truffinoweg 2  Hulst met als thema 
 Ik denk … ik denk aan jou …
 Jou vergeten ? Loslaten ? 
 Jij blijft in mij spreken …

Inschrijven is nodig en kan bij het rouwzorgteam:
schriftelijk, telefonisch of per mail  liefst vóór 15 september 
Fien Martinet: 
Emmabaan 74  4576 EG  Koewacht  0114-364050 
l.martinet@kpnplanet.nl

Maggie Sandkuyl: 
Poorterslaan 111  4561 ZM  Hulst  0114-315149
msandkuijl@zeelandnet.nl 

Katrien Van de Wiele: 
Beneluxstraat 16  4551 TM Sas van Gent  06-41322776  
kvdwiele@zeelandnet.nl  

(InTER)KERKElIjKE acTIVITEITEn  
In DE PaRocHIE H. MaRIa STERRE DER ZEE (Wijzigingen voorbehouden)

IK DEnK … IK DEnK aan joU …

 het nieuwe jaarthema 2015-2016 van Rouwzorg Regio 0114
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Impressie van een oecumenische activiteit 
over de spiritualiteit van Franciscus van Assisi 
op za. 23 mei in de Hof te Zandekerk te 
Kloosterzande.

Tegen de klok van 11.00 uur kwamen de 
eerste van de 12 deelnemers aan en werden 
ontvangen met koffie en thee.

Pastoraal werker Ralf Grossert opende het 
programma met een meditatief moment 
waarbij we een begin maakten met het 
zingen van het Zonnelied van Franciscus, 
lied gez. 400. 
 
Ds. Pieter Overduin vervolgde met een 
algemene inleiding over het Zonnelied aan de 
hand van hoofdstuk Vl uit het boek van de 
Franciscaan Hans Sevenhoven, met als titel: 
Betrokken. Het ging over betrokkenheid bij 
Schepper en de schepping, en de verbinding 
tussen hemel, aarde en de medemens. Naar 
aanleiding van een aantal vragen ontstond 
er een mooi gesprek over de boodschap die 
Franciscus nog altijd voor moderne mensen 
kan hebben.  Dit blokje werd afgesloten met 
een compositie van de Engelse componist 
John Rutter:’Of the beauty of the earth’.
 
Daarna volgde een lunch o.a. bestaande 
uit natuurproducten. Omdat het weer nog 
niet helemaal was opgeknapt bleven we met 
elkaar in de kerkruimte.

Voor het middagprogramma stonden drie 
workshops op het programma: Een creatieve 
workshop “Hemel” werd geleid door Helge 
van Drongelen en Sarina de Schepper. Op 
kleine schilderijtjes werden verschillende 
aspecten van het Zonnelied uitgebeeld. 
 
Een paar mensen kozen voor een meditatieve 
wandeling door de kerktuin en omgeving 
Hof te Zande, waar het thema “aarde” de 
aandacht kreeg aan de hand van beeldtaal. 
Vragen als deze werden daarbij gehanteerd:
-Welke verbindingen kun je leggen met het 
hemelse (geloof ), het aardse (de schepping) 
en het sociale (de medemens)?
-Wat helpt je om bewuster om te gaan met de 
natuur, daar zelf deel van uit te maken?
- Spreekt het je aan hoe Franciscus met de 
schepping als een persoon, als een gelijke 
omging, zoals met de dieren en de elementen? 

Een derde workshop handelde over 
voorbeelden uit de hedendaagse Francis-
caanse beweging. Hierbij werd uit de getoonde 
filmpjes de nadruk gelegd op “betrokkenheid 
op de naaste”. Met als vraagstelling: hoe 

vertaal ik deze Franciscaanse leefstijl in mijn 
eigen dagelijkse leven? Lukt het mij om 
eenvoud i.p.v. luxe na te streven? 
Ten slotte kwamen we samen voor een plenaire 
rapportage en konden we elkaar inspireren 
met de uitkomsten of gemaakte creaties op 
het doek. Zelfs een gedicht werd ten gehore 
gebracht. Het was verrassend te ervaren 
hoe actueel het evangelische gedachtegoed, 
bestaande uit eenvoud, vreugde en toewijding 
van deze broeder Franciscus uit de 11e eeuw 
voor de aanwezigen was. 

Met nog meer vuur - daags voor Pinksteren - 
besloten we deze middag met een vesper in 
Franciscaanse stijl; naast enkele voorbeden 
zongen we de laatste 6 coupletten van het 
Zonnelied. 
Daarbij kon natuurlijk niet gemist worden 
het (gezongen) gebed aan Franciscus 
toegeschreven met de woorden: 

Maak mij een instrument van Uw vrede. 
Heer, maak van mij een instrument van uw 
vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat is.
Laat mij vergeving brengen waar schuld is.
Laat mij eenheid brengen waar tweedracht is.
Laat mij waarheid brengen waar dwaling is.
Laat mij geloof brengen waar twijfel is.
Laat mij hoop brengen waar wanhoop is.
Laat mij licht brengen waar het duister is.
Laat mij vreugde brengen waar verdriet is.

Heer, laat mij ernaar streven niet dat ik 
getroost word, maar dat ik troost, niet dat ik 
begrepen word, maar dat ik begrijp, niet dat 
ik geliefd word, maar dat ik liefheb, want wie 
geeft, ontvangt, wie zichzelf vergeet, vindt, wie 
vergeeft, zal vergeving ontvangen, en wie sterft, 
zal ontwaken tot eeuwig leven. Amen. 

De leden van het oecumenisch overlegorgaan 
en de deelnemers kijken dankbaar terug 
op deze bijeenkomst en hopen dat er in de 
toekomst nog meer zullen volgen. Voor hen 
die ook geïnteresseerd zijn geraakt in de 
Franciscaanse spiritualiteit kunnen altijd een 
proefnummer opvragen van het maandblad: 
Franciscaans Leven (administratie: tel. 073- 
6131340  of 
E-mail: info@franciscaansebeweging.nl

Via de websites van de rk parochie en prot. 
gemeente Oosthoek houden we u op de 
hoogte van de komende activiteiten. 

Samenstelling en fotomateriaal: 
P.J.H.J. Overduin.

IMPRESSIE oEcUMEnIScHE acTIVITEIT
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Als je in de bijbel wordt uitgenodigd om 
te werken in de wijngaard, dan is dat niet 
zomaar een baan. Dan gaat het om meer dan 
wieden, snoeien of oogsten. Werken in de 
wijngaard heeft te maken met God. Werken 
in zijn wijngaard betekent uitgenodigd 
worden om mee te werken aan waar het 
God om gaat: gerechtigheid, vrede, liefde, 
geluk, heelheid. De wijngaard staat in de 
bijbel vaak voor het volk waarmee God een 
verbond heeft gesloten.

In de wijngaard is voortdurend werk te doen: 
er moet gewied en gesnoeid worden, takken 
moeten geleid worden, ongedierte verjaagd. 
In droge tijden moet er geirrigeerd worden.
Dat zet  de vraag van de vader aan zijn twee 
zonen in een heel ander licht: hij vraagt zijn 
zonen, die ongetwijfeld hun bar mitswa 
hebben gedaan en dus naar de joodse wet 
volwassen zijn, om hun verantwoordelijkheid 
als zonen van het Verbond van God met 
mensen te nemen. De zonen reageren 
verschillend. De ene zoon zegt ja, maar doet 
het niet. Ogenschijnlijk is hij gehoorzaam, 
maar hij kiest niet voor de wijngaard, niet 
voor het volk waar hij bij hoort, noch voor 
het verbond met God.

De andere zoon zegt nee en kiest zijn eigen 
weg. Toch heeft de vraag van zijn vader een 

snaar in hem geraakt, zodanig zelfs dat hij op 
zijn schreden terugkeert en aan het werk gaat 
in de wijngaard. Werken in de wijngaard 
als zoon of dochter van het Verbond van 
God met mensen is je verantwoordelijkheid 
op je nemen om mee te werken aan het 
Gods Rijk der hemelen. Het rijk der 
hemelen kan gestalte krijgen als Gods woord 
nageleefd wordt, als mensen meewerken aan 
gerechtigheid vrede en heelheid.

Daaraan meewerken is zowel werken in de 
wijngaard, als werken aan jezelf. Wieden, 
snoeien, takken leiden, ongedierte verjagen, 
water geven is ook zorgen voor je eigen ziel 
en voor die van anderen, zodat je opbloeit 
en vrucht gaat dragen. Door te werken in 
de wijngaard leer je meer over God en over 
jezelf. Ingaan op de uitnodiging om in de 
wijngaard te werken kan grote consequenties 
hebben. Het is een zaak van het hart, van 
leven en dood. Ook dat heeft Jezus ons in 
zijn leven laten zien. Hij gaf alles, schonk 
zichzelf weg, ook zijn leven en werd juist 
daardoor bron van leven, de ware wijnstok 
waarop wij allen geënt zijn, opdat wij mogen 
groeien en vrucht dragen.

R.H.

Tijdens het Kunstweekend in Kloosterzande 
waren in de kerk op Groenendijk ook de 
kunstschatten te bewonderen, o.a. drie 
mooie monstransen, waarvan de oudste uit 
het jaar 1859. Al snel werden er vragen 
gesteld over de betekenis en het gebruik van 
een monstrans. Het woord is afgeleid van 
het latijnse ‘monstrare’ wat ‘laten zien’ of 
‘tonen’ betekent. De geconsacreerde hostie 
wordt daarin aan gelovigen getoond en 
door hen vereerd. Dit doen wij in onze 
parochie elke 1e dinsdag van de maand in 
de parochiekern Clinge en op elke 3e vrijdag 
tijdens de stilteviering in de basiliek. Een 
bijzondere functie heeft de monstrans ook 
tijdens de processie op Sacramentsdag. De 
Heilige Hostie wordt dan in de monstrans 
meegedragen in de stoet van gelovigen 
die zingend en biddend door de straten 
van de parochie trekt. Een processie 
op Sacramentsdag kun je in Zeeland 
meemaken in het plaatsje Kwadendamme. 
Sacramentsdag? Hoe is deze dag eigenlijk 
ontstaan? Deze feestdag gaat terug naar de 
visioenen van de Luikse augustines Juliana 
van het klooster Mont Cornillon. Vanaf 
1209 had deze non mystieke ervaringen. Ze 
vertelde dat Christus aan haar verschenen was 
en haar had opgedragen zich in te spannen 
voor de instelling van Sacramentsdag. 

De bisschop van Luik 
geloofde haar en stelde in 
1248 dit feest in zijn bisdom in.
Een van de aartsdiakens van het bisdom 
Luik was de latere paus Urbanus IV. Hij was 
het, die op 11 augustus 1264 middels de 
pauselijke bul ‘Transiturus de hoc mundo’ 
beval, dat ‘Corpus Christi’, zoals het feest 
toen heette, in de gehele kerk gevierd moest 
worden. Paus Urbanus droeg Thomas van 
Aquino op de liturgische teksten voor 
Sacramentsdag samen te stellen. Deze 
dominicaanse theoloog schreef voor deze 
feestdag onder meer de beroemde hymne 
‘Pange linqua’ (de laatste 2 coupletten zijn 
het ‘Tantum ergo’) en de sequentie ‘Lauda 
Sion.’

In vele katholieke landen wordt de 
Sacramentsdag (in herinnering aan de Witte 
Donderdag) op de tweede donderdag na 
Pinksteren gevierd. In het Duitse taalgebied 
heet het feest ‘Fronleichnam’, afgeleid van het 
Middelhoogduitse woord ‘vrónlîcham’, dat 
‘herenlichaam’ betekent. In de Nederlandse 
Kerkprovincie wordt Sacramentsdag op de 
tweede zondag na Pinksteren gevierd.
 
Ralf Grossert p.w.

WIE WIl ER WERKEn In DE WIjnGaaRD

GEVIERDE TIjD/jUnI 2015

Gedicht: Ik geniet

Ik geniet van een grasspriet,
van blauwe luchten en wolken.

Ik geniet van de vogels
die de luchten bevolken.

Ik geniet van de golven
de zee en de maan.

Ik geniet van de schepping
die nooit zal vergaan.

Ik geniet van de zon,
bron van warmte en licht.

van een ster aan de hemel
die de nacht verlicht.

Ik geniet van dit leven
en pluk de dag.

Ik geniet van mijn blijheid
omdat dit mag.

Ik geniet van mijn vrijheid,
iedere dag

Ik ben dankbaar mijn God
voor dit leven op Aard,

want werkelijk dit leven
is mij alles waard.

Adriana 2005

Vrijwilligers worden niet betaald,

Niet omdat ze waardeloos zijn

Maar omdat ze onbetaalbaar zijn.



Kerkkoerier - 9

50-jarig priesterfeest 19 april 2015
Op 13 maart jl. was het 50 jaar 
geleden dat de paters Jo Neve, 
Wilfried Brand, beiden uit Hulst 
en Jan Kouijzer uit Stoppeldijk, 
alle drie van de congregatie van de 
paters maristen in de basiliek te 
Hulst priester werden gewijd. De 
provinciaal overste had aanvankelijk 
bisschop De Vet van Breda gevraagd 
om de priesterwijding toe te dienen, 
maar die was in die tijd ziek. Mgr. 
Th. A. Hendriksen, hulpbisschop 
van Utrecht, was bereid naar Hulst 
te komen. Na aanvullende studies 
werden de paters daarna uitgezonden 
om in het pastoraat te gaan werken. 
Pater Jo Neve werd gevraagd zijn 
priesterlijke arbeid in dienst te 
stellen van de kerk in Noorwegen 
waar hij thans nog verblijft. Pater 
Jan Kouijzer is al die jaren werkzaam 
geweest in Uithoorn bij Amsterdam 
en in Vleuten. Pater Wilfried Brand 
heeft zijn pastorale arbeid voor het 
grootste deel verricht in het bisdom 
Breda, eerst in Bergen op Zoom 
daarna in Dongen. Daarnaast is hij 
werkzaam als part-time archivaris 
van het bisdom Breda en van de 
eigen congregatie. 
Dit heugelijke feit van de 
priesterwijding van 50 jaar geleden 
en hun werkzaamheden in het 
pastoraat al die volgende jaren werd 
herdacht in een eucharistieviering 
uit dankbaarheid op zondagmorgen 
19 april jl. in de basiliek. Een dienst 
die druk werd bezocht. De paters 
zijn de parochie dankbaar dat ze 
deze herdenking tezamen met hun 
familie, vrienden, medebroeders en 
parochianen in de basiliek mochten 
vieren. Ze bedankten allen die 

aanwezig waren. Een bijzonder 
woord van dank willen zij uitspreken 
aan het adres van het dameskoor dat 
op een voortreffelijke manier met 
prachtige liederen deze viering heeft 
begeleid.

Dat er in die 50 jaar heel wat is 
veranderd is o.a. te zien op de zwart-
wit foto’s van 50 jaar geleden en 
enkele kleurenfoto’s van 19 april op 
de achterpagina van dit blad. Op de 
eerste foto links bovenaan komen 
de drie aanstaande priesters in vol 
ornaat als diaken uit de pastorie naar 
buiten. Ze sluiten zich aan bij de 
zeer grote stoet van priesters die een 
groot gedeelte van de Steenstraat in 
beslag neemt. Voorop loopt kapelaan 
Jan Aarts later deken van Zeeland. 
Deken Antoon Koopmans (pastoor-
deken van Hulst) heeft voor deze 
gelegenheid de cappa magna van 
de basiliek aangetrokken. Op het 
einde loopt ook in vol ornaat de 
bisschop met zijn secretaris en nog 
enkele paters. De eerste zegen vóór 
het altaar na de wijding, in dezelfde 
volgorde vijftig jaar later achter het 
altaar. Na de eucharistieviering op 
19 april gingen ze niet de straat 
op maar bleven bescheiden vóór de 
deur van de basiliek.
Op de onderste foto van links naar 
rechts: Jochem van Pamelen & 
Stefan Lampaert (misdienaars), pater 
Ton Bun overste van de Nederlandse 
regio van de maristen, pater Wilfried 
Brand, pater Jan Kouijzer, pater Jo 
Neve, frater Tom Kouijzer (marist 
en achterneef van pater Kouijzer) & 
Bram den Exter (misdienaar).

Pater Wilfried Brand s.m.

cURSUS THEoloGIScHE 
VERDIEPInG

Al jaren achtereen wordt in Goes de Cursus 
Theologische Verdieping (CTV) georganiseerd. De 
cursus is van oecumenische opzet en wordt gegeven met 
medeweten van de Algemene Classicale vergadering 
Zeeland van de Protestantse kerk in Nederland en het 
Vicariaat van het Bisdom Breda.

De cursus is bestemd voor iedereen die geïnteresseerd 
is in God en mensen, in de Bijbel, de kerk en de wereld 
daarom heen. De cursus staat dus open voor iedereen. 
Een specifieke vooropleiding is niet vereist. Een 
kerkelijke binding is ook niet noodzakelijk. Wel wordt 
een open houding ten opzichte van andere cursisten en 
de verschillende docenten gevraagd.

De docenten hebben allemaal ervaring met lesgeven, 
zijn academisch of HBO geschoold met specifieke 
kennis van hun vak en zijn protestants of katholiek.

De CTV omvat de eerste twee jaar theoretische 
vakken, gevolgd door een (facultatief ) derde jaar 
met zogenaamde praktische vakken. Tijdens de 
eerste twee jaar komen in de cursus de volgende 
vakken aan bod: Oude Testament, Nieuwe Testament, 
Kerkgeschiedenis, Dogmatiek alsook de (toegevoegde) 
vakken: Inleiding in het Jodendom, Filosofie en 
Wereldgodsdiensten. In het derde jaar komen o.a. 
de volgende vakken aanbod: Liturgiek, Pastoraat, 
Diaconaat, Spiritualiteit en Ethiek.

De CTV wordt op 32 donderdagavonden per jaar in 
de VREDESKERK (voorheen Oosterkerk), Ds. W.H. 
van der Vegtplein 2 4461 NC te Goes gegeven. De 
lessen beginnen om 19.00 uur en eindigen om 22.00 
uur. In de vakantieperiodes is er in principe geen les.

In september 2015 start er een eerste- en een derdejaars 
groep.
De volgende data zijn vastgesteld:
Voorlichtingsavond voor belangstellenden:
Donderdag 2 juli 2015, aanvang 19.30 in de 
VREDESKERK te Goes.
Kennismakingsavond voor de 1e jaars cursisten:
Donderdag 10 september 2015, aanvang 19.00 uur in 
de VREDESKERK te Goes.
Eerste cursusavond voor de 1e en 3e jaars cursisten:
Donderdag 17 september 2015, aanvang 19.00 uur in 
de VREDESKERK te Goes.

De cursuskosten bedragen €250,00 per jaar. Het 
cursusgeld kan in twee termijnen voldaan worden, 
namelijk in september en januari.

Informatie over de CTV kunt u vinden op de website 
van de CTV: www.ctvgoes.nl dan wel krijgen van:
Mevr. Nynke Ypma, telefoon: 0166 – 85 08 40, 
e-mail: n.m.ypma@gmail.com of
Dhr. Henk van Elzelingen, telefoon: 0118 – 47 28 18, 
e-mail: hvelzelingen@zeelandnet.nl 

Met vriendelijke groet,
H.J. van Elzelingen, lid begeleidingscommissie CTV.

50 jaRIG PRIESTERfEEST
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Paulus was in zijn tijd een erg omstreden 
man, en is dat tot op zekere hoogte eigenlijk 
nog steeds. Omstreden door zijn verleden 
en de totale ommekeer in zijn denken en 
overtuiging. Het bracht verwarring teweeg 
bij de toenmalige ontluikende Christelijke 
gemeenschap die deze wending in het begin 
met argusogen bekeek. Ook buitelen tot op de 
dag van vandaag theologen en filosofen over 
elkaar heen over Paulus’ levensbeschouwing 
en zienswijze.  

Paulus is ooit beschreven als iemand met een 
onopvallend uiterlijk die soms naar buiten 
trad als een trotse en zelfverzekerde man maar 
die op andere momenten de zachtmoedigheid 
en de mildheid van een engel kon uitstralen. 
Hij was een man van zwart/wit, van totale 
opoffering, een heel leven lang. Zo’n 7 jaar 
na Christus werd hij geboren in Tarsus, een 
havenstad in het zuiden van het tegenwoordige 
Turkije. Hij was waarschijnlijk zoon van 
slaven die werkten voor de Romeinen. Zodra 
een slaaf de veertig was gepasseerd werd hij/
zij vrij man of vrouw. Elke inwoner die in 
Tarsus geboren was kreeg automatisch het 
Romeins staatsburgerschap. Het was een van 
de  belangrijkste havensteden van de hele 
wereld en daardoor economisch van zeer 
grote waarde. De inwoners werden daarom 
meer privileges gegund want een eventuele 
opstand konden de Romeinen niet gebruiken. 
Paulus, toen nog Saulus geheten, had daarom 
een dubbele identiteit, hij was zowel Joods 
als Romeins. Rond zijn twintigste ging hij 
naar Jeruzalem en volgde daar onderwijs 
in de strenge Farizeese leer. Hij werd een 
belezen man die zijn opleiding  filosofie en 
theologie volgde in het oude Grieks. Het 
leven bestond vanuit die leer uit zeer strenge 
wetten die zorgvuldig werden nageleefd. Het 
gaf hem houvast want zijn dubbele identiteit, 
deels die van de bezetter, was voor hem erg 
verwarrend. Hij snakte in zekere zin naar 
duidelijkheid en misschien was daarom de 
rechtlijnige visie die hij omarmde voor hem 
van  levensbelang. Feit was dat hij door de 
rigide wetten zich lijnrecht keerde tegenover 
de Christenen. Zij geloofden immers dat 
de messias al op aarde was gekomen in 
tegenstelling tot de Joden die geloofden dat 
die nog zou moeten komen. Het verzet van 
de hele bevolking  tegen de gehate, alom 
aanwezige Romeinen werd steeds groter en 
volgens velen, waaronder de farizeeën,  kon 
God dit onrecht niet voorbij laten gaan. Er 
zou een messias komen en hen verlossen door 
een apocalypse  te laten gebeuren waardoor 
alleen de rechtschapen mensen zouden blijven 
bestaan. De Christenen, die geloofden dat de 
inmiddels overleden Jezus de messias was, 
waren daarom een doorn in het oog van de 
Farizeeen, die in Jezus niet  de messias zagen. 
Dat betekende voor hen en ook voor Paulus, 

dat deze kleine geloofsgemeenschap moest 
worden uitgeroeid. Hij groeide uit tot een van 
de grootste Christenvervolgers uit zijn tijd. 
Hij liet mensen opsluiten of  veroordeelde 
hen tot de dood.  In Handelingen, 7:58 wordt 
beschreven hoe een  jonge Christelijke man, 
Stefanus,  op laste van Paulus gestenigd wordt 
tot de dood erop volgt. Volgens dat verhaal 
houdt Paulus de mantel van de  jonge man 
vast en kijkt toe hoe een menigte Stefanus 
vermoordt. Een gruwelijke beschrijving van 
een  gruwelijke daad.  Zijn fanatisme lijkt 
grenzeloos en onverbiddelijk. Dan wordt hij 
door de Sanhedrin, het Joodse gerechtshof, 
naar Damascus gestuurd, waar een kleine 
Christelijke gemeenschap zich lijkt te gaan 
ontwikkelen. Dan gebeurt er iets dat niemand 
en zeker Paulus zelf niet, voor mogelijk houdt. 
Tijdens zijn lange tocht in de woestijn wordt 
hij verblind door het felste licht en hoort hij 
de stem van Jezus. “Saulus, Saulus, waarom 
vervolg je mij.” Paulus werd daardoor geheel 
in verwarring gebracht en wordt in Damascus 
door een Christen, Ananias, onder zijn hoede 
genomen en later door hem gedoopt tot 
Christen. Misschien dat er ergens bij hem 
toch een innerlijke twijfel aanwezig was die 
door het licht bijna letterlijk naar buiten 
leek te komen. Feit was dat Paulus zich 
nu met dezelfde felheid en toewijding  als 
vanouds ging toeleggen om het Christelijke 
geloof te gaan belijden en uitbrengen. In 
het begin bijna een onmogelijke taak want 
de Christenen zagen hem in eerste instantie 
nog steeds als de grote en meedogenloze 
Christenvervolger. 

Een broer van Jezus en Petrus, de apostel en 
vriend van Jezus, stonden in Jeruzalem aan 
het hoofd van de Christelijke gemeenschap 
en Paulus kreeg uiteindelijk toch hun 
toestemming en zegen om het geloof in 
Jezus te gaan uitdragen. Zijn eerste missie 
was in Tarsus, zijn geboortestad. Hij was 
een stadsmens met een kosmopolitische 
inslag. Hij hield van de inwoners, de drukte, 
de hectiek die een belangrijke, rumoerige 
en volle havenstad met zich meebrengt en 
ook  van de filosofie die in Tarsus werd 
onderricht op verschillende scholen. 
Er zijn nog steeds tal van gebouwen te 
vinden zoals kerken, gemeenschapshuizen 
en ook cafe’s die vernoemd zijn naar Paulus. 
Hoewel de inwoners overwegend Moslim 
zijn heeft Paulus wel degelijk de status van 
de onvermoeibare apostel die ook bekend 
stond om zijn vele voetreizen waarbij hij 
in totaal meer dan 15.000 kilometer te 
voet heeft afgelegd en nog vele kilometers 
meer via waterwegen en zeeën. Zijn energie 
was tomeloos en hij stichtte meer en meer 
kleine Christelijke gemeenschappen waarbij 
de mensen elkaar troffen in huiselijke kring. 
Mensen voelden zich aangetrokken tot een 

persoonlijke God die eigenlijk een hele 
eenvoudige boodschap had. Bemin uw naaste 
als uzelf en heb uw naaste lief. Men was op 
zoek naar het kleine, de basis, geen strenge 
leer meer of opgelegde Goden. 

Paulus bood een nieuwe godsdienst en steeds 
meer mensen voelden zich aangetrokken tot 
een boodschap met een nieuw vredelievend 
elan. Om Christen te worden werd je in 
die tijd geacht eerst Joods te worden en 
dan gedoopt tot Christen. Een omslachtige 
traditie die was voortgekomen uit het feit 
dat Jezus zelf immers ook Joods was. Paulus 
wilde hier vanaf want hij zag dat heel veel 
mensen hier niets in zagen. Hij kwam 
daarmee op ramkoers te staan met de eerste 
Christenen. Hij ging terug naar Jeruzalem 
en wist waarachtig de andere apostelen te 
overtuigen van zijn radicale zienswijze. De 
enige voorwaarde om Christen te worden 
was voortaan om Jezus als de ware verlosser 
te zien uit naam van God. Vanaf toen nam 
het Christendom een ware vlucht en werden 
er steeds meer Christelijke gemeenten 
opgericht. Paulus schreef regelmatig brieven 
naar de gelovigen en vele zijn bewaard 
gebleven. Hij geloofde trouwens nog steeds 
dat de apocalypse zou komen met Jezus als 
de messias die terug op aarde zou keren. 
Daarom had hij haast, “mensen besteed 
je tijd niet langer aan valse goden anders 
zul je niet bij het rijk van Jezus komen.” 
Hij joeg daarmee onherroepelijk mensen 
tegen zich in het harnas. Godenverering was 
voor sommige mensen zeer heilig en ook de 
economische aspecten kwamen door zijn 
prediking in het geding. Meerdere malen 
heeft hij moeten vluchten om een aanslag op 
zijn leven te voorkomen. Na enkele decennia 
was een groot deel rond de Middelandse zee 
inmiddels Christelijk en wilde hij zich gaan 
richten op Europa. Een nieuw avontuur 
een nieuwe uitdaging die hij, haastig als hij 
was, zo snel mogelijk wilde gaan uitvoeren. 
Daarover volgende keer meer. 

Uit de brief van Paulus aan de Christenen van 
Korintië, ook bekend als het Hooglied van de 
liefde, Korintiërs 13:4-7, 13

“De liefde is geduldig en vol goedheid. Liefde 
kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen 
zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet 
zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en 
rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich 
niet over het onrecht maar vindt vreugde in 
de waarheid, alles verdraagt ze, alles gelooft 
ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze…….
Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, 
doch de meeste van deze is de liefde.”

C. van Waes

bijzoNdere MaNNeN iN de bijbel

Van SaUlUS ToT PaUlUS
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Voor de jeugd

Jezus zegt mij: “Wees een lichtje.”
Maar dat kan ik niet zo goed.
Elke dag een blij gezichtje?
Ik weet heus niet hoe dat moet.
Jezus zegt mij: “Doe je best maar,
en ik help je er wel bij.
Als je voor een ander klaarstaat,
maak je heel veel mensen blij!”

DE BaRST In DE KRUIK
Vertaald uit het Duits. Freddy Storm 06/2010

Er was eens een oude Chinese vrouw die twee grote kruiken had. Deze droeg ze op haar schouders aan 
de uiteinden van een stok. Een van de kruiken had een barst, de andere was perfect en bevatte steeds 
een volle lading water.
Op het einde van de lange wandeling van de rivier naar huis was de eerste kruik echter telkens maar 
half vol. Dit gebeurde twee jaar lang elke dag: de oude vrouw bracht telkens anderhalve kruik water 
mee naar huis. De perfecte kruik was natuurlijk erg trots op haar prestatie. Maar de arme kruik met 
de barst schaamde zich voor haar gebrek, omdat ze slechts de helft kon presteren van hetgeen van haar 
werd verwacht.

Na twee jaar, die haar als eindeloos falen voorkwamen, zei de kruik tegen de oude vrouw: Ik schaam me 
zo voor mijn barst waaruit de ganse weg naar jouw huis altijd water stroomt. De oude vrouw lachte. “Is het jou 
opgevallen dat er aan jouw kant van de weg bloemen bloeien, maar aan de kant van de andere kruik niet? Ik heb 
aan jouw kant bloemen gezaaid, omdat ik me van jouw gebrek bewust was. Je hebt mijn bloemen elke dag bij 
onze terugkeer water gegeven. Twee jaar lang heb ik die wondermooie bloemen kunnen plukken en er de tafel 
mee kunnen versieren. Ieder van ons heeft zo zijn heel eigen gebreken en fouten, maar het zijn de gebreken en de 
barsten die ons leven zo interessant en lonend maken.

KlEURPlaaT
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clUSTER ZUID Heikant • Koewacht • St. Jansteen

Afgelopen voorjaar bestond de werkgroep 
Parochiecontactpersonen in St. Jansteen 
twintig jaar. Zelf vonden de dames van 
deze werkgroep het maar een doodgewoon 
moment. Voor het bestuur was het aanleiding 
om bij de jaarlijkse vergadering een gebakje 
te presenteren. 
In de jaren negentig van de vorige eeuw 
groeide er in de kerk een andere structuur. 
De wekelijkse kerkbetrokkenheid van velen 
zwakte af en het aantal pastores daalde in snel 
tempo. Parochies werden samengevoegd of 
gingen samenwerken. De verantwoordelijke 
parochiepastoor, die iedereen persoonlijk 
kende, werd vervangen door een team 
pastores voor meerdere parochies tegelijk. 
Huisbezoek was bijna niet meer mogelijk. 
Daardoor werden belangrijke momenten in 
het leven van sommige parochianen door de 
pastor niet tijdig opgemerkt. 
Door het hele land speelde hetzelfde 
probleem. Vanuit de behoefte aan andere 
vormen van communicatie, werd de 
structuur van de parochiebladen aangepast 
en samenwerking op dat vlak verbeterd. 
Bleef over het probleem van het verlies van 
het directe contact tussen de parochianen 
en hun herders. Het idee was te komen 
tot een kring van parochianen, die een 
actieve communicatiestructuur konden 
ondersteunen; vanuit het kerkbestuur naar 
de parochie en vanuit de parochie naar 
de pastor. Bijna tegelijk ontstonden er op 
veel plaatsen in het land en in het bisdom 
parochie-contactgroepen. Zo ook in onze 
regio. Voor de start was er overleg of het 
zinvol was om met z’n drieën samen te 
werken: Koewacht, Heikant en St. Jansteen. 
De sterkste formule bleek toch dat elke 
kern een aparte groep zou vormen. 1 Juni 
1995 was de oprichting van de Werkgroep 
Parochiecontact-personen Sint Jansteen een 
feit. De groep telde toen twintig dames.

 

In de dagelijkse praktijk blijft het bij het, 
namens parochie en kerkbestuur, bezorgen 
van felicitatiekaarten bij doopsel, eerste 
communie, vormsel, huwelijk en speciale 
jubilea en rouwkaarten bij families met een 
kerkelijke begrafenis. Daarnaast bezorgt men 
kerkelijke post, hoofdzakelijk de Kerkkoerier. 
Dit werk is belangrijk en zal ook in de 
veranderende tijd die voor ons ligt belangrijk 
zijn om de band tussen pastor en parochie te 
bewaren. Voor de functie om oog en oor te 
zijn voor de pastores en de communicatie te 
dragen vanuit de parochianen naar pastores 
en kerkbestuur, zijn de vrijwilligers niet 
getraind. Daar heeft men als groep ook een 
minder gevoel bij. Deze taak komt slechts 
zelden aan bod. 

In twintig jaar kan er veel veranderen. Toch 
valt het op dat veel dames van het eerste 
uur nog meewerken. Voor hen die door 
overlijden of ouderdom de groep verlieten 
is altijd een vervanger gevonden. In het 
allereerste begin bestond het bestuur uit 
één persoon, mevr. G. Lockefeer. Een jaar 
later kwamen daar enkele dames bij om 

een kerngroep te vormen. Op dit moment 
bestaat de hele groep uit zes en twintig 
personen; in de kerngroep zitten daarvan: 
Toos de Bruijn, Emmy Wöginger en Marie-
Louise Calle. Pastor Katrien van de Wiele 
is vertegenwoordiger namens de pastores 
en Guus Pleunis namens het kerkbestuur. 
Taken van de kerngroep zijn: vanuit de 
parochie-administratie doorgeven wanneer 
iemand uit de parochie voorzien wordt 
van een kerkelijk sacrament, kerkelijke 
en bestuurlijke informatie verzamelen en 
doorgeven, de vergadering voorbereiden 
en het aantal van de vrijwilligers op peil 
houden. Op bijgaande foto ontbreken 
meerdere dames. De foto is genomen door 
pastor Katrien van de Wiele, die staat er dus 
niet op. Dames, uw werk geschiedt in alle 
stilte en vraagt niet om de luide trom. Maar 
toch bij deze gelegenheid, namens de hele 
gemeenschap: Dank u wel voor uw goede 
zorgen. Blijf nog lang in de gelegenheid dit 
werk te doen.

Omer Calle.

TWInTIG jaaR PaRocHIE-conTacTPERSonEn In ST. janSTEEn

Eerste Heilige communie Koewacht

Na een paar maanden van voorbereiding 
waren de jongens en meisjes uit groep 3 en 4 
van basisschool de Vlaswiek uit Koewacht er 
helemaal klaar voor om op 17 mei de Eerste 
Heilige Communie te ontvangen.
Anniek Otto begeleidde de kinderen met het 
lied: ‘Als je naar voren gaat en alle kaarsen 
branden’. Voorzichtig liepen ze met hun 
doopkaars over de rode loper naar het altaar.
Er werden voorbeden gelezen, verhalen 
verteld, en het altaar werd gereed gemaakt 
voor de Heilige Communie. Toen was 
het belangrijke moment daar… best 

spannend voor een aantal kinderen. Nadat 
ze de Heilige Communie hadden mogen 
ontvangen uit handen van pastoor Wiertz, 
volgden er felicitaties van de werkgroep. De 
kinderen ontvingen een mooie kaart en een 

kinderbijbel. Op de klanken van ‘Ik ben 
vandaag zo vrolijk…’ gingen we terug over 
de rode loper om buiten een groepsfoto te 
maken. Daarna vertrok iedereen huiswaarts 
om te genieten van dit bijzondere moment. 
We kunnen terugkijken op een sfeervolle 
viering, waar we de communicanten en 
hun ouders, Anniek Otto, pastoor Wiertz, 
pastor van de Walle en André Celie nogmaals 
hartelijk voor willen bedanken!

Namens de werkgroep:
Wendy Borgt-Pollet

BIjDRaGE KoEWacHT
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Edith de Waele bedankt
V a n w e g e 
gezondheids-
redenen kon 
Edith de 
Waele niet 
langer meer 
al het vrij-
willigerswerk 
doen dat zij 
g e d u r e n d e 
vele jaren 
voor de 
parochie(kern) Koewacht heeft gedaan. De 
PKC wil haar bijzonder hartelijk bedanken 
voor het vele werk en de steun die wij altijd 
hebben gekregen. Edith was sinds 1988 de 
coördinator van Kerkbalans in Koewacht; 
zij heeft verschillende jaren de kerktelefoon 
gedaan; zij zorgde voor de distributie van 
1200 Kerkkoeriers in ons dorp; ook was zij 
jarenlang lid van het Caritasbestuur en last 
but not least: zij was 45 jaar lid van het Sint 
Ceciliakoor.
Edith, nogmaals hartelijk dank voor al dit 
werk en jouw fantastische bijdrage aan onze 
gemeenschap. Wij hopen dat je nog een fijne 
tijd mag hebben in De Lange Akkers.
W.V.

***
Kidspaasfeest in Koewacht
Op paaszaterdag vierde we dit jaar voor de 
eerste keer een kidspaasfeest voor de jongere 
kinderen en hun ouders. Het programma was 
laagdrempelig en aangepast aan de kleintjes. 
We zongen een paar paasliedjes, kinderen 
mochten paaskuikens of eieren kleuren en 
deze vervolgens in de paastakken hangen, 
het paasverhaal werd verteld, er mochten 
paaseitjes gezocht worden en er was een 
paasgedichtje.

Al met al erg leuk en zeker voor herhaling 
vatbaar.
Gonny

Vastenaktie-fiets-in-Koewacht
Op 23 februari, de eerste schooldag na de kro-
kus-vakantie, kregen de kinderen van groep 
6, 7 en 8 van De Vlaswiek te Koewacht uitleg 
over het project van de Vastenactie voor Sri 
Lanka. Er werd aan de kinderen ook gevraagd 
of ze mee wilden doen aan de fiets-in voor Sri 
Lanka. Velen deden mee en gewapend met 
een sponsorformulier gingen ze in het dorp 
sponsors zoeken. Op woensdagmiddag 25 

maart om 13.30 uuur vertrokken we met 28 
kinderen en hun begeleiders voor een 30 km 
lange tocht in het Koewachtse polderland.

Af en toe een buitje, maar dat deert niet; je 
mag je lijf best eens voelen! De EHBO en de 
bezemwagen waren ook paraat. Via Absdale en 
de fortenroute tussen Koewacht en Zuiddorpe 
belandden we in de Canisiusbasisschool in 
Zuiddorpe. Traditiegetrouw werden we daar 
gastvrij ontvangen en de kinderen kregen cola/
limonade en iets lekkers. Na de pauze reden 
we naar Overslag en door de Varempepolder 
en de Karnemelkpolder kwamen we weer 
in Koewacht aan, in de basisschool. Na 
nog een verfrissing kregen de kinderen hun 
gestempelde formulieren terug en konden ze 
bij hun sponsors het beloofde geld ophalen. 
Totaalopbrengst €1070,- Kinderen van De 
Vlaswiek: bedankt voor jullie inzet!
J.S.

***
Reis vrijwilligers van de kerk, het 
ceciliakoor en de KVV Koewacht
Op de vrijdag na Hemelvaart staat op 
Koewacht traditiegetrouw de reis gepland 
voor de vrijwilligers van de kerk en sinds 
vorig jaar aangevuld met de leden van het St.-
Ceciliakoor (die ook vrijwilliger van de kerk 
zijn) en de KVV. Dit jaar ging het naar de 
Westhoek in België; nu eens een keer niet naar 
de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog, 
maar naar een rabarberkwekerij in de buurt 
van Veurne en naar Duinkerke in Frankrijk.

Het was een heel opmerkelijke keuze van de 
reiscommissie, want wat moet je je op voorhand 
voorstellen van een rabarberkwekerij. 

Geweldig interessant om te zien en te horen 
hoe een enthousiast jong echtpaar op 4 ha 
land, aangevuld met de bezigheden voor de 
toeristen, hun boterham kunnen verdienen. 
Iedereen weet wat rabarber is en velen hebben 
de plant ook wel in de moestuin, maar wat nu 
de specifieke eigenschappen van de diverse 
soorten zijn en waar je rabarber allemaal 
in kunt verwerken, was wel een verrassing. 
Na de rondleiding in de tuin (erg fris) 
en de uitleg van de rabarberboer, werden 
allerlei producten gekocht waarin rabarber is 
verwerkt: bonbons, bier, gebak en natuurlijk 
ook rabarberplanten. Als iemand vindt dat 
verschillende vrijwilligers of koorleden wat 
zuur zijn gaan kijken, dan weet u waaraan 
dat ligt. Na een voortreffelijke broodjeslunch 
in Veurne ging de reis naar Duinkerke, waar 
eerst lopend een stukje onder leiding van een 
gids werd gedaan in het centrum. Naast het 
stadhuis was het meest opvallende gebouw 
wel de kerk, die we ook zouden bezoeken ware 
het niet dat er net een begrafenis was; jammer 
dus. Vervolgens hebben we met de bus een 
rondrit gemaakt door het havengebied. 
Duinkerke is de derde haven van Frankrijk 
en ook hier is de crisis te merken: heel weinig 
zeeschepen te zien. Wel is hier nog de hele 
ontwikkeling van het maritieme Duinkerke 
te volgen. Terug naar Veurne voor een lekkere 
pint op het terras, (want ondertussen was 
de zon goed doorgebroken,) en de warme 
maaltijd die ook heerlijk smaakte. Emmy, 
bedankt en wij zijn nu al zeer benieuwd wat 
de keuze voor volgend jaar gaat worden.
W.V.

***
Voorbereiding Vormsel Koewacht
Als voorbereiding op het Vormsel organiseren 
Katrien, Titia en ik o.a. een ‘ladderdag’ bij 
ons op de boerderij. De ladder is nodig om 
te kunnen groeien in geloof, steeds een stapje 
hoger, dichter naar God toe. In groepjes met 
begeleiding gaan de vormelingen, getooid 
met ladder de polder in om onderweg de 
duif die staat voor de H. Geest uit de bomen 
te halen. Laten zij zich raken door de H. 
Geest? De ladder wordt ook gebruikt als 
brancard: ook Jezus kwam op voor de zieke 
en de zwakke. Hier wordt over gepraat aan 
de hand van een Bijbelverhaal. Ze mogen 
iemand verbinden, op de brancard leggen 
en deze persoon vervoeren. Hoe voelt dit? 
Doen jullie iets voor een ander? (denk aan 
de voedselbankactie). Terug op de boerderij 
even wat drinken, chillen en dan gaan we 
kijken: wie, zegt Jezus, dat ik ben, wie zeg 
ik zelf dat ik ben en wie zegt een ander dat 
ik ben. Een bewustwording om even na te 
denken over deze vragen. Ik ga niet alles 
verklappen van deze dag, maar we hopen 
dat we de vormelingen iets van het vuur, van 
de warmte, de kracht en de liefde van de H. 
Geest en van ons, mee mogen geven voor de 
rest van hun leven.

Gonny
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Op een zonnige dag in mei deden acht en twintig kinderen in de kerk 
van St. Jansteen hun eerste communie. Begeleid door pastor Wiel 
Wiertz en samen met de ouders, grootouders, familie en vrienden 
vulden zij een volle feestelijke en kleurrijke kerk. Door het bidden, het 
zingen, het dansen en klappen in de viering lieten de kinderen zien 
dat ze als vrienden van Jezus op weg wilden gaan. Het moment dat 
zij tussen de ouders in en voor de priester stonden en zij hun eerste 
communie werkelijk mochten ontvangen was bijzonder. Foto’s houden 
de herinnering daaraan vast. Vanaf nu horen ze bij de gemeenschap die 
zich in de kerk verbonden mag weten, doordat iedereen mag eten van 
hetzelfde Brood, het Lichaam van Jezus Christus. Dat nog niet ieder 
kind alles ervan begrijpt is niet erg. Best veel volwassenen vinden het 
ook moeilijk om dat uit te leggen. Als gemeenschap vertrouwen we 
erop dat vanaf nu bij ieder kind apart de kennis van dit sacrament kan 
en zal groeien.

De viering in Heikant vond een week later plaats. Er deden daar zes 
kinderen uit groep 3 en 4 hun communie; zij werden in de viering 
begeleid door Pater Reurs.

Niets in de kerk gebeurt vanzelf. Een trouwe groep vrijwilligers heeft 
de kinderen voorbereid, de viering in elkaar gezet en de kerk versierd. 
Wie zijn zij en hoe bereiden zij de eerste communie voor.
Roeli Donker en Christel van Overloop zijn vijf jaar bij de werkgroep, 
Marjan van Dorsselaer en Annique Schout werken zes jaar mee en 
Bianca Herwegh is reeds zeven jaar bij de werkgroep eerste communie. 
Als werkgroep werken zij al enkele jaren samen en hebben ze een eigen 
werkmethode ontwikkeld. Ieder heeft zijn eigen taak en men vult 
elkaar aan waar nodig en dat werkt erg prettig. 
Marjan vertegenwoordigt de parochie Heikant, de anderen de 
parochie St. Jansteen. Bianca regelt de administratie rondom en 
Annique verzorgt de boekjes voor de vieringen en stuurt de praktische 
zaken. De kinderbijeenkomsten worden verzorgd door: Bianca, Roeli, 

Christel en Marjan. Roeli en Christel hebben beiden nog kinderen 
op de basisschool in St. Jansteen en zij onderhouden het contact met 
school en ouders; voor Heikant doet Marjan dat. Die samenwerking 
verloopt ook altijd erg prettig. Zo oefent Titia in St. Jansteen de 
liedjes en neemt in Heikant (juf ) Anneriet de liedjes voor haar 
rekening. Annique en Bianca nemen de generale repetitie samen met 
de voorganger voor hun rekening en zo heeft ieder zijn persoonlijke 
inbreng in de voorbereiding. Gelukkig is ook dit jaar alles weer goed 
verlopen.

Vaste contactpersoon voor de eerste communie is pastor Chantal van 
der Walle. Zij verzorgt samen met de werkgroep ook de avond over 
de godsdienst en geeft tijdens de voorbereiding naar de communie de 
rondleidingen in de kerk van St. Jansteen en Heikant. Onze werkgroep 
bestaat uit een samenwerking tussen de parochie kernen St. Jansteen en 
Heikant. De catecheseavond was dit jaar samen met Koewacht. Over 
het algemeen werken de kernen in de parochie allemaal zelfstandig aan 
hun communievoorbereidingen. De medewerking vanuit de parochie 
was goed. Zowel de voorbereidende viering, als communie zelf en 
naviering zijn met veel enthousiasme gedaan door de voorgangers. Dit 
resulteerde in vrolijke vieringen, zoals kindervieringen horen te zijn. 
Voor de kinderen was dat erg aangenaam. De collecte voor het goede 
doel, waar de kinderen voor sparen en de attentie in de vorm van een 
kaars, voorzien van hun naam en datum van de communie, wordt 
altijd goed ontvangen. 

In september komen de kernen bij elkaar om data af te spreken wie 
wanneer welke viering wil. Voor St. Jansteen en Heikant willen we 
graag de communievieringen twee weekenden na elkaar inplannen 
i.v.m. de gezamenlijk voorbereiding. De kennismakingsviering en 
naviering doen St. Jansteen en Heikant samen. In oktober/november 
komt de werkgroep voor de eerste keer bij elkaar, bespreekt de 
thema’s van de vieringen, wat we gaan doen met de voorbereiding 
voor de communicanten. De inschrijfformulieren worden met de 
kinderen mee gegeven en we stellen een data overzicht op waarin de 
gehele voorbereiding in kaart wordt gebracht. In januari, begint de 
voorbereiding pas echt, zo regelen we alvast de fotograaf, de bloemen, 
het koor, de fanfare, bespreken goede doelen etc. De ouders worden na 
de aanmelding van hun kinderen via de mail op de hoogte gebracht. 
In Heikant deden dit jaar zes kinderen hun communie. Daar hebben 
de ouders zelf inspraak gehad in fotograaf, dvd-opname, versiering van 
de kerk en de plaats in de kerk. Bij de grote groep in St. Jansteen is dat 
bijna onmogelijk en wordt dit door de werkgroep geregeld. 

De communicanten hadden vier kinderbijeenkomsten, waarvan er 
drie op school. Een ervan was de rondleiding door de kerk. Als de 
kinderen komen krijgen ze eerst drinken en een koek. Daarna gaan we 
iets knutselen, liedjes oefenen, nemen we gezamenlijk de stencils door 
en bespreken het huiswerk. Aan het eind hebben we vaak nog een spel.
Na de naviering ziet werkgroep EHC de kinderen als groep niet meer 
terug. Wel kunnen de kinderen uit St. Jansteen vanaf groep 5 naar de 
Kidzclub, vanaf groep 7 naar Great Adventure en vanaf groep 8 mogen 
ze naar de Tienerclub, op deze middagen/avonden wordt er een stukje 
aandacht besteed aan het geloof, maar ook leren ze in teamverband te 
werken, respect te hebben voor elkaar en mogen ze weten dat ieder 
kind gewoon zeer bijzonder is. In groep 8 werken ze naar het volgende 
sacrament toe, het vormsel. 

Dames: Geweldig bedankt voor jullie enthousiaste inzet al die jaren. 
Je hebt er iets moois van gemaakt. 

Eerste communiekanten: Proficiat met jullie eerste Communie. Je 
hoort er nu echt bij. Blijf blije vrienden van Jezus. Dat het jullie allen 
heel goed mag gaan op je verdere leven. 
Omer Calle.

EERSTE coMMUnIE – VRIEnDEn Van jEZUS Gaan oP WEG
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Sinds 1998 organiseren ze op Heikant de Stuikersfeesten en vanaf 
het begin doet de Heikantse kerk mee. De kern is al die jaren een 
grote tentoonstelling van amateurkunst uit de regio. Johan van Waes 
is altijd de spil hierin. Hij brengt telkens tientallen mensen met hun 
werk bij elkaar in de Heikantse kerk, ook nu weer. Er zijn daarnaast 
stands voor een goed doel aanwezig en de Heikantse KBO ontbreekt 
nooit, net als de stichting die zich inzet voor de Heikantse kerk. In 
de loop der jaren is er een boekenmarkt bijgekomen. Hiervan is Jen 
Francken de organisator. 
Elk jaar kan tussen drie en vijf in de namiddag de toren van de 
kerk beklommen worden. Tenslotte is er nog een kleine verloting 
om de kosten te dekken met enkele mooie prijzen. (zie foto) Een 
nieuwigheid was dit jaar de deelname van de schooljeugd. Alle 
leerlingen van de basisschool hebben een tekening gemaakt die voor 
in de kerk werd opgehangen. 

Drie kinderen hebben met hun werk zelfs een klein prijsje gewonnen, 
ter aanmoediging. Al bij al een programma dat past bij de Heikantse 
kerk en bij de Stuikersfeesten. Dit jaar liet het weer zich van zijn 
beste kant zien en precies op 1ste Pinksterdag werd het toch weer 
een prachtige dag. 

Met bezoekers die de hele dag in en uit lopen, voldoende klandizie, 
goede gesprekken (ook over der kerk) en tevreden deelnemers was het 
weer een topdag. Dat er ook nog wat geld over blijft dat de stichting 
bij gelegenheid wil inzetten voor de Heikantse kerk was mooi 
meegenomen. Voor de organisatie was het prettig om te weten dat 
we zowel voor het inrichten op zaterdag als op 1ste Pinksterdag en 
ook bij het opruimen op 2de Pinksterdag met voldoende vrijwilligers 
waren. Daardoor konden de taken goed verdeeld worden en het werk 
vlot verlopen. Hopelijk kunnen we zo nog vele jaren verder. 

Bij de informatieavond op 13 januari in ’t 
Heike kwamen er spontaan een heleboel 
voorstellen naar voren voor nieuwe 
activiteiten. Speciaal voor de jeugd werd 
aandacht gevraagd. Zo waren er naast 
voorstellen voor speciale vieringen voor 
kinderen in de kerk ideeën om ter gelegenheid 
van Pasen eieren te laten beschilderen door 
de jeugd en ook om (chocolade)eieren te 
laten zoeken rondom de Heikantse kerk. 
Het schilderen van de eieren werd opgepakt 
in samenwerking met basisschool de 
Heidepoort. 

  

 

Daarvoor werden dozen vol hardgekookte 
eieren afgeleverd op de school. Alle kinderen 
van de basisschool hebben een ei versierd en 
het kleurrijke resultaat mocht er zijn. (zie 
foto) Deze eieren zijn tijdens de gezamenlijke 
Paasviering in de kerk van St Jansteen door 
de kinderen uitgereikt aan de mensen in de 

kerk. Op Paaszaterdag mochten de jongere 
kinderen van Heikant eieren zoeken in 
het groen rondom de kerk en de pastorie. 
De samenkomst van de kinderen met hun 
ouders was in de kerk. Daar werd aan de 
kinderen nog eens uitgelegd hoe de eieren 
en het Paasfeest in de loop der jaren zo met 
elkaar verbonden zijn geraakt, waarna zij dan 
eindelijk naar buiten mochten. Daar bleek 
al vlug dat de paasvogel intussen zijn werk 
gedaan had en de Heikantse kinderen zeker 
niet vergeten was! Het was een feest om te 
zien hoe uitgelaten de kinderen rondrenden 
om maar zoveel mogelijk eieren te ontdekken. 
(zie foto)

Alles bij elkaar 
twee leuke acti-
viteiten die we 
de komende 
jaren er zeker 
in zullen hou-
den in Heikant! 
Wetende dat er 
ook recent nog 
twee geslaagde 
k i n d e r n e -
v e n d i e n s t e n 
gehouden zijn 
en de E.H. 
C o m m u n i e 
kunnen we 
zeggen dat de 

kinderen in Heikant dit jaar al goed aan bod 
gekomen zijn. 

Bij al deze activiteiten werkte de basisschool 
op een of andere manier mee. Hieruit 
blijkt het belang van een school op een 
dorp. Wij hopen dan ook van ganser harte 
dat basisschool Heidepoort voor Heikant 
behouden kan blijven. En niet alleen voor 
de kerk; de Heidepoort is gewoon een hele 
goede school die zeker. bestaansrecht heeft.

K.M.

VEEl TE DoEn VooR KInDEREn In En oM DE HEIKanTSE KERK

STUIKERSfEESTEn In HEIKanT ooK In DE KERK
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clUSTER WEST Boschkapelle • Hengstdijk • Stoppeldijk

jan Kouijzer, pater Marist, uit Stoppeldijk 50 jaar priester
Samen met twee 
andere Maristen, Jo 
Neve en Wilfried 
Brand, werd dit 
jubileum, zondag 
19 april, gevierd in 
Hulst. Een mooie 
fotoreportage vindt 
u op de achterkant 
van deze kerkkoerier. 
In deze eucharistie-
viering gingen de drie 
jubilarissen voor. In 
het bijzonder voor 
Regio West noemen 
we Jan Kouijzer, 
omdat de familie 

Kouijzer woonde op de grens van Stoppeldijk en Lamswaarde. Zijn 
eerste plechtige Mis werd in beide parochies opgedragen. op 4 en 11 
juli 1965. Het feestcomité, kerkbestuur en bruidjes haalden de fami-
lie af. Het Gemengd koor van Stoppeldijk mocht beide keren de vie-
ring opluisteren met de vierstemmige Choral-Messe van Bruckner. 
Dit onder leiding van Johan Vernimmen. Beide parochies hebben 
blijk gegeven van belangrijkheid van hun neomist. Een feest vol 
lovende woorden en mooie cadeaus. De vlag, onze rood-wit-blauwe 
driekleur, zette beide dorpen in feeststemming. 

***

Pastoor Paul de Maat viert 50-jarig priesterschap
Paul is een oud-inwo-
ner van Vogelwaarde. 
Hij woonde op 
Rapenburg. Zijn 
ouders hadden ter 
plaatse het beheer van 
de Raiffeisenbank. 
De vader van Paul 
deed de administra-
tie van de parochie 
en was o.a. secretaris-
penningmeester van 
het bestuur. 

Op 12 juni 1965 is 
pastoor Paul de Maat 
tot priester gewijd. 
Dat gebeurde in de 
kathedrale kerk van 
Breda. Op zondag 20 

juni droeg Paul zijn eerste heilige Mis op in Stoppeldijk. Nu hij 50 
jaar priester is wordt dat in de parochiekerken waar hij werkzaam is 
gevierd: 7 juni jl. was er een H. Mis in de O.L. Lieve Vrouwekerk in 
Vlissingen en op 14 juni, was zijn priesterjubileumviering in de H. 
Petrus en Pauluskerk in Middelburg. Na de Eucharistievieringen was 
er natuurlijk gelegenheid tot feliciteren.

In plaats van een persoonlijk geschenk wilde pastoor De Maat voor 
dit jubileum graag geld ontvangen voor de Palestijnse christenen 
in Bethlehem, voor wie het Franciscan Family Center is opgericht. 
Wilt u er meer over weten, bezoek daarvoor dan de website: www.
rkwalcheren.nl Franciscan Family Center. Dit centrum is opgericht 
na de 2e intifada toen Bethlehem volledig door Israël werd geïsoleerd 
door de scheidingsmuur. Het Family Center houdt zich bezig met 
alle aspecten van het maatschappelijk werk in Bethlehem voor de 
Palestijnse christenen. 
Zie de website H. Mariaparochie Walcheren.nl o.m. tekst van 
Marianne Cazemier.

***

Pastor jan Voeten nam 14 juni 
afscheid van Regio Dongen-Rijen.

Jan Voeten is sinds 1986 
priester van het bisdom 
Breda. Hij is na zijn wijding 
begonnen in de parochie van 
Koewacht. 
Van 1977 tot 1986  
heeft hij in verschillende 
functies gewerkt als pastoraal 
werker, in de omgeving van 
Zevenbergen en Zeeuws-
Vlaanderen. Hij gaf les 
aan de middelbare school, 
begeleidde werkgroepen Kerk 

en Samenleving. Later na zijn wijding is hij steeds werkzaam geweest 
in het parochiepastoraat (Zeeuws-Vlaanderen, Breda). 

Jan was vanaf 1981 woonachtig in Stoppeldijk, 
woonde in de Wilhelminastraat. Van 
daaruit werkte hij in onze Zeeuws-Vlaamse 
omgeving. o.a. als pastoraal werker en 
district catecheet. Omdat hij zingend 
lid was van het Gemengd Koor van 
Stoppeldijk, verzorgde het koor o.l.v. Johan 
Vernimmen de diakenwijding in Bovendonk, 
Hoeven. Voor de Priesterwijding kwam Mgr. 
Huub Ernst persoonlijk naar onze parochiekerk 
H. Gerulphus. Ons koor verzorgde ook hier de dienst. Zijn eerste 
Mis als neomist droeg hij op in zijn geboorteplaats Roosendaal. 

Per 1 mei 2007 is hij door de bisschop van Breda benoemd 
voor Dongen en Rijen als eindverantwoordelijk priester (pastoor). 
Zondag 14 juni nam hij daar afscheid. 

Jan heeft een heldere kijk op de toekomst. Hij zegt: “De beide 
parochies maken een ingrijpend veranderingsproces door. We gaan 
van een grote volkskerk naar een minderheidskerk. De opdracht 
daarbij is om de kernelementen van ons geloof vast te houden 
en tegelijkertijd de dialoog met de hedendaagse samenleving aan 
te gaan. Op dit punt kunnen we leren van parochies in andere 
werelddelen. Veel van de toekomstige pastores zijn zij-instromers. 
Zij hebben ervaring in onderwijs, gezondheidszorg of bedrijfsleven. 
Dat lijkt mij winst.”

jUBIlEa In onZE REGIo
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Zoals ieder jaar hadden we ook nu 
weer een schoolse activiteitendag 
ten bate van de Vastenaktie en wel 
op vrijdag 27 maart j.l. De kleintjes 
haalden met hun spaardoosjes 
geld op en de kinderen van de 
bovenbouw reden de fiets-in. Er 
zitten ook 2 kinderen uit Syrië 
in de bovenbouw die onlangs in 
Vogelwaarde zijn komen wonen. 
Deze hadden geen fiets, dus was 
er een probleem. De oplossing werd gevonden door juf Belinda en Rebecca 
Nelis, die spontaan een kleine actie op touw zetten en via enkele gulle gevers 
een zodanig bedrag bij elkaar kregen dat beide kinderen een fiets kregen. Jan, 
de man van Rebecca, bracht donderdagmiddag de fietsen, zodat Hanna en 
Rebecca Asaad uit de Acaciastraat vrijdag konden meefietsen met de fiets-in. 
Het fietsen was voor hen gelukkig geen probleem, want dat hadden ze in het 
Asielzoekerscentrum geleerd.

Wij van de werkgroep Vastenaktie vonden dit geweldig.

André de Schepper.

ZUSTER lEonaRDo
Zo GEWoon En  

TocH Zo BIjZonDER

Oud-inwoner van Stoppeldijk 
Zuster Leonardo, 

beter bekend als Martha Heijens. 

Zij is geboren te Stoppeldijk 9 maart 1923. 7 november 
1947 werd ze Zuster bij de Franciscanessen van Etten. 
Zij overleed in Etten-Leur 30 april 2015. Haar leven 
kenmerkte zich in bereidheid anderen te helpen, hulp te 
bieden waar nodig en waar het van haar gevraagd werd. 
Ze was geweldig op velerlei gebied. rijk begaafd met vele 
geestelijke en praktische kwaliteiten. Ze was kunstzinnig, 
muzikaal en hield van zingen. Dat gaf mede glans aan haar 
leven en inspiratie bij haar werk. In de loop der jaren zette 
ze zich in voor de Molukse bevolking die in Nederland 
hun toevlucht zocht. Goede contacten onderhield zij met 
deze mensen via bejaardenzorg en de kunst van koken. 
Ze was jaren een hartelijke gastvrouw op de pastorie, 
speelde orgel, nam de zorg op zich voor haar oudere 
medezusters en was altijd een attente persoonlijkheid. Ze 
volgde cursussen om zich te verdiepen. Eens schreef ze: 
“Ik ben zo blij dat ik de kans krijg me te verdiepen, het 
doet me goed en geeft voeding aan mijn leven”. Geen 
starre vroomheid dus, maar levend geloof dat op zoek 
blijft naar de zuivere grond. Een gedachte die ook nu 
nog het streven waard is. Mogen wij dat als mensen van 
haar dorp, waar ze eens werd geboren en opgroeide van 
haar erven. Van groot belang en waardevol, ook en zeker 
nu in deze tijd.

zoek iets van...
Zoek iets van de kluizenaar
die de stilte mint en
de wereld maar laat razen.

Zoek iets van de kloosterling;
die werkt en zich bezint en zo
een mens blijft, goed in balans.

Zoek iets van de religieus
die zichzelf is en zich tegelijk
met alles en allen verbonden weet. 

uit: De Roerom, maart 2015

BIjDRaGE HEnGSTDIjK
Als u deze kerkkoerier leest is het aanzicht op de kerk en het kerkhof, vanaf het 
Jagershuis, wel wat veranderd. De coniferen moesten er vanwege hun leeftijd 
en slechte staat uit en zijn nu vervangen door een hekwerk. Dit hekwerk 
is bespannen met een doek zodat het zicht op voornamelijk het kerkhof 
behoorlijk belemmerd is. Toen we de coniferen gerooid hadden was het enkele 
weken een kale bedoening, wat voor zowel de bezoekers van het kerkhof als 
van het café - terras toch even wennen was. De coniferen zijn met een kraan 
uitgetrokken, omdat de wortels er ook uit moesten vanwege het plaatsen van 
het hekwerk. Daardoor is het tegelpad behoorlijk beschadigd. Dat betekent dat 
we het pad helemaal gaan herstraten en ook het plein bij het kruis leggen we 
opnieuw. Als er nog mensen zijn die hierbij een handje willen toesteken zijn 
die van harte welkom. Laat het maar weten.
De straatzijde wordt aanstaande winter aangepakt. Ook hier gaan de coniferen 
weg maar komt er een haag terug. Dit betekent wel dat er helaas nog wel 
onderhoud zal zijn maar vanaf de straat oogt het mooier i.v.m. het zicht op 
de kerk. Inmiddels is de oude vlaggenmast ook vervangen door een mooie 
glasfibermast, die veel hoger is dan de vorige en ook kan kantelen. Deze mast 
hebben we voor niets gekregen: We moesten er wel een betonnen sokkel voor 
storten. Verder wil ik er nog op wijzen dat in de maand juli iedere dag de kerk 
open is van 14.00 tot 17.00 uur voor bezichtiging. Er is dan ook weer een 
tentoonstelling van regionale kunstenaars te zien.

Jo de Cock

Van DE WERKGRoEP VaSTEnaKTIE 
VoGElWaaRDE

Administraties en Belastingzaken

Verzekeringen

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

Telefoon: 0114-682420
SB38846

de Ridder

‘een 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 Spoorweg, 4 Hulst
uitvaartcentrum Hughersluys 22, Terneuzen

www.deridder-uitvaart.nl

de Ridder
u i t v a a r t v e r z o r g i n g

in samenwerking met C. Meijs
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clUSTER ooST Clinge • Graauw • Nieuw-Namen

SPEcIalE VIERInG TE nIEUW-naMEn 1 aPRIl PaaSVIERInG 
BaSISScHool 
nIEUW-naMEn 

Na een heerlijk paasontbijt op school gingen 
de kinderen samen met de kleuters en peuters 
naar de kerk om daar de paasviering voort te 
zetten. De leidraad door deze viering was 
“Plant en bloeit op”. Leerlingen uit alle 
groepen leverden een bijdrage in deze viering. 
De kleuters hadden kleurplaten ingekleurd, 
groep 3 en 4 droegen mooie versjes voor, groep 
5 en 6 vertelden over houvast door middel 
van gemaakte handdrukken en brachten 
zakjes vol zonnepitten naar voor, groep 7 
en 8 vertelden over een gebroken wereld 
maar brachten ook goed nieuws berichten 
naar voor. Men luisterde aandachtig naar 
het lijdensverhaal verteld door de kinderen. 
Daarna werden de spaarpotjes ingezameld 
ten voordele van de vastenactie. Na het 
zingen van nog enkele liedjes werd deze sfeer 
volle paasviering afgesloten en kregen de 
aanwezigen nog een attentie in de vorm van 
een paaskaarsje met zonnepitten, het thema 
van deze paasviering. Toen was het tijd om in 
het bos van de fam. Meyers tussen de bomen 
en struiken op zoek te gaan naar paaseieren. 

Met dank aan de directrice en leerkrachten 
van de basisschool voor deze mooie 
paasviering.

PKC H. Joseph
Nieuw-Namen

nIEUW naMEn VIERT MaRIa lIcHTMIS
Op 1 februari vierde Nieuw 
Namen het feest van Maria 
Lichtmis. Het feest van het 
licht, 6 weken na Kerstmis. Naar 
oude traditie trakteerde de PKC 
op verse pannenkoeken met 
koffie en limonade. (Er is geen 
vrouwke zo arm of ze maakt 
haar panneke warm”). Toen de 
buiken gevuld waren brandden 
de aanwezige kinderen kaarsjes 
in de kerk, terwijl de fanfare voor 
de muzikale omlijsting zorgde en 
er werd een toepasselijk verhaal 
gelezen. Het programma in de kerk werd afgesloten met een lampionnenoptocht in het 
schemerige bos achter de kerk.

Dank aan de fanfare, alle kinderen, (groot)ouders en andere belangstellenden !

STEUn BEHoUD onZE KERK
Op 17 april is op de 
DIVA Fair de verjaar-
dagskalender gepresen-
teerd. De Parochiekern-
commissie H. Joseph 
en Stichting “Behoud 
H. Joseph kerk” heb-
ben samen deze verjaar-
dagskalender uitgege-
ven ten voordelen van 
“BEHOUD ONZE 
KERK”
Bij iedere maand zijn 
mooie foto’s van “de 
Kauter” te zien.Deze 

kalender is te koop aan e7,50 bij leden van de PKC en na de vieringen vooraan in de 
kerk. Help onze kerk te behouden door deze actie te steunen.
Bij voorbaat, HARTELIJK DANK.
Ook de laatste boeken “van de Kauter naar Nieuw-Namen” zijn in de kerk verkrijgbaar.

PKC H. Joseph, Nieuw-Namen

De eucharistieviering van zondag 22 maart 
was een speciale viering in onze parochiekern.
We hebben kennis kunnen maken met de 
nieuwe pastoor Wiel Wiertz en voor Sanne 
Pauwels was het een verassing toen zij uit 
handen van Pastoor Wiertz de oorkonde 
kreeg uitgereikt voor 2½ jaar trouwe dienst 
als misdienaar in de parochiekerk H. Joseph te 
Nieuw-Namen. Een attentie van het bestuur, 
applaus en felicitaties van de aanwezigen 
kreeg ze als blijk van waardering. Als er 
kinderen zijn die na hun eerste communie 
graag eens mee willen ‘mis dienen’, kunnen 
contact opnemen met het bestuur of koster 
Miel, Weemaes, of kom eens mee met een 
misdienaar!

Na deze speciale viering kon men onder het 
genot van een kopje koffie of thee nader 
kennis maken met pastoor Wiel Wiertz.

PKC H. Joseph
Nieuw-Namen

“Als je iets goeds ziet, 
geef dan een compliment.

Als je iets fouts ziet, 
bied dan je hulp aan”.

-Nelson Mandela-
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Woensdag 8 
april kregen 
wij bericht 
dat onze oud-
pastoor van 
Clinge, Jo van 
der Heyden, 
p l o t s e l i n g 
o v e r l e d e n 
was. Iedereen 

stond bij dit nieuws even stil want al wisten 
we dat het de laatste tijd niet zo goed met 
hem ging, dit hadden we nú nog zeker niet 
verwacht. Omdat de meeste inwoners van 
Clinge hem nog gekend hebben, hij was tot 
2003 woonachtig in de pastorie, waren ook 
vele Clingenaren tijdens de uitvaartdienst 
in de basiliek aanwezig om op een passende 
wijze afscheid van hem te nemen. 

Een memoriam wil ik hier niet opschrijven; 
dat hebt u al kunnen lezen in het tintin 
kort na zijn overlijden. Toch wil ik nog 

even kwijt dat ik hem als een warm persoon 
heb leren kennen. Toen ik in 1998 door 
hem gevraagd werd contactpersoon van onze 
parochiekern te worden, heb ik enige tijd op 
donderdagmorgen in de pastorie gewerkt. 
Daar heb ik samen met hem én Maatje 
een fijne tijd gehad. Eens een bloemetje 
op secretaresse dag (vond ik toen zo leuk), 
aanwezig op de uitvaartdienst van mijn 
moeder, even bijpraten over de studie van 
onze kinderen … kleine dingen waarvoor 
ik pastoor van der Heyden enorm dankbaar 
ben. Door dit overlijden wordt eveneens 
een periode in de geschiedenis van de H. 
Henricusparochie(kern) afgesloten: onze 
laatste pastoor is niet meer. Pastoor Jo van 
der Heyden … rust in vrede en doe vele lieve 
groeten aan Maatje! 

Annemie de Loos-Brijs.

En ToEn WaS ER 
noG MaaR EEnTjE 

…
Het is niet alleen in Clinge een probleem 
want ook andere kernen kampen met een 
tekort aan misdienaars/acolieten. Welke 
jongere wil zich in deze tijd nog inzetten 
om af en toe te helpen bij een viering in 
hun parochiekerk? Bij ons zijn we vlug 
uitgeteld; er is er nog maar één: Jolien 
de Moor.
 
Zaterdag 9 mei stond Jolien ingeroosterd 
en kwam zij zoals steeds, samen met haar 
mama die lector is, keurig op tijd naar 
onze kerk. Dat doet ze reeds van kort na 
haar Eerste Communie, nu iets langer 
dan 2,5 jaar geleden. Dat konden en 
wilden we natuurlijk niet zomaar voorbij 
laten gaan. Aan het eind van de viering 
werd zij door de voorganger, pastor 
Chantal van de Walle, in het zonnetje 
gezet. Een mooie oorkonde en cadeaubon 
als dank voor haar inzet werden haar 
overhandigd. En van de kerkgangers 
kreeg zij een luid applaus.Toen Chantal 
haar vroeg of zij deze ‘termijn’ wilde 
verdubbelen, antwoordde zij: ‘vast wel’. 
En daar houden wij haar aan. Jolien staat 
er natuurlijk niet helemaal alleen voor; de 
groep telt ook nog eens 7 volwassenen die 
zo ongeveer 1 x per maand de voorganger 
komen assisteren. Mocht iemand onder 
u belangstelling hebben, jong of oud, 
om ook bij deze groep te komen: van 
harte welkom! U kunt dan een briefje 
met uw gegevens in de brievenbus naast 
de kerk stoppen, zodat wij met u contact 
kunnen opnemen voor meer informatie 
en kennismaking. Alvast bedankt.En voor 
Jolien … nogmaals een dikke proficiat 
en hopelijk blijf je nog heel lang bij onze 
parochiekern betrokken.

Annemie de Loos-Brijs.

Heel jammer dat we afscheid moeten 
nemen van jo van Vlieberghe.
Op zaterdag 7 maart verzorgde Jo met 
zijn herenkoor voor de laatste maal de 
viering in zijn zo vertrouwde kerk van 
Clinge. Reeds 44 jaar is hij een trouwe 
vrijwilliger in onze parochiekern: het 
verzorgen van lekendiensten, het voorgaan 
in de avondwake, het rondbrengen van 
de H. Communie aan huis bij ouderen 
en gehandicapten maar vooral als dirigent, 
organist en zanger. Muziek is trouwens de 
rode draad in zijn leven, ook dan deed hij 
met de grootste inzet. Al is hij geen 20 meer, 
hij deed het toch maar, altijd even verzorgd 
en punctueel. En dan opeens is daar Marleen, 
zijn vrouw, die plots zijn zorg en aandacht 
heel hard nodig heeft. Op dat moment 
is er geen keuze; dan moeten er taken en 
hobby’s plaats maken voor die zorg om haar. 
Zoals hij zelf zegt: ‘ik heb dat ooit aan haar 
beloofd … in goede en kwade dagen…, en 
die laatste zijn nu aangebroken’. Hiervoor 
hebben we terecht alle begrip. Niettemin 
doet het ons pijn hem te ontslaan van al die 

taken die hij voor onze parochiekern zoveel 
jaren heeft gedaan. Maar… hij heeft beloofd 
dat wanneer we eens moeilijk zitten, we bij 
hem mogen aankloppen en dat gaan we 
zeker onthouden.Ik kan nu alleen nog maar 
dat ene woord BEDANKT uitspreken al is 
dat veel te weinig voor alles wat hij voor ons 
betekend heeft.
 
Jo, ik wens je samen met Marleen nog mooie 
jaren toe. Het gaat jullie goed.
Lilian van Esbroeck,
voorzitster PKC- Clinge

afScHEID Van DE  
laaTSTE clInGSE PaSTooR

afScHEID Van jo Van VlIERBERGHE

MEDEDElInG clInGE
Reeds vele jaren heeft Jo van Vlieberghe elke maand de H. Communie aan huis 

gebracht bij ouderen, zieken en gehandicapten. Wij zijn Jo daar ontzettend dankbaar 

voor; gelukkig heeft Lilian van Esbroeck aangeboden deze mooie gewoonte te willen 

voortzetten waarvoor eveneens onze dank. Indien u iemand kent die het ook op prijs 

stelt de H. Communie thuis te ontvangen, kunt u dit aangeven door een briefje met 

naam, adres en telefoonnummer in de brievenbus naast de kerk te steken. Lilian zal dan 

zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
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clUSTER nooRD  Kloosterzande/Ossenisse • Lamswaarde • Terhole

Het is alweer vier maanden geleden dat de 
kopij voor de vorige editie van de Kerkkoerier 
werd ingeleverd, dus is er veel te vermelden 
deze keer. Op diverse fronten is volop 
werk verzet. Zonder tekort te doen aan de 
werkgroepen Eerste Heilige Communie en 
Vormsel voorbereiding, want die verdienen 
echt een pluim voor de jaarlijks terugkerende 
enorme inzet. Daarnaast hebben we twee 
jubilarissen in de bloemetjes gezet, twee 
opvallende activiteiten in de kerk op 
Groenendijk georganiseerd en ook in het 
kader van het project Toekomst Kerk zijn 
vorderingen gemaakt, zoals het inleveren van 
een BRIM subsidie-aanvraag.

Om te beginnen ontving vrijwilligster Anna 
van der Velpen op vrijdag 6 maart jl. op het 
Gemeentehuis de pelgrimstas uit handen van 
burgemeester Mulder voor haar 70 jarige 
inzet als trouwe vrijwilliger van onze kerk. 

De daaropvolgende zondag werd ze tijdens 
de zondagviering nogmaals van harte 
gefeliciteerd met deze onderscheiding. 
Ze genoot klaarblijkelijk enorm van deze 

verrassing en dankt iedereen die daar direct 
of indirect aan heeft bijgedragen. Op dinsdag 
21 april jl. was het de beurt aan Tiny Seij-van 
Kampen, die de Gregorius penning kreeg 
uitgereikt tijdens de reguliere wekelijkse 
repetitie voor haar 25 jarig jubileum in het 
koor Cantate Domino.

Nieuw in onze kerk was de presentatie 
op Witte Donderdag, 2 april jl. voor 35 
belangstellenden van de Passion Live vanuit 
Enschede op groot scherm. Met dank aan de 
Dorpsraad Kloosterzande die de apparatuur 
beschikbaar stelde voor deze uitzending en 
de familie die de noodzakelijke Digitenne 
een avond wilde uitlenen. Iedereen vond dit 
initiatief voor herhaling vatbaar. 
Op zaterdag en zondag 16 en 17 mei 
jl. werd in de kerk voor de tweede keer 
Kunst in Kerk georganiseerd. Aan deze editie 
werd deelgenomen door 10 kunstenaars 
met oa. foto’s, tekeningen, schilderijen 
en zelfs ambachtelijke demonstraties 
met stro. Ook werd op beide dagen een 
rondleiding in de kerk gegeven door 
pastor Ralf Grossert. Hijzelf en de vele 
aanwezigen genoten klaarblijkelijk van de 
bijzondere kunstschatten van de kerk en 
de bijbehorende wetenswaardigheden; ook 
zeker voor herhaling vatbaar! De speciaal 
ingelaste Nepal actie leverde toch maar liefst 
132 euro op!

De BRIM subsidie voor restauratie van 
monumenten kan elke 6 jaar worden 
aangevraagd. Deze keer wordt ingezet op 
de restauratie van de vieringtoren, het 

glas in loodraam aan de Noordzijde en 
de bijbehorende Noordgevel; een grote 
restauratie wederom. Binnen 6 maanden 
wordt de beslissing op deze aanvraag 
verwacht. Ook ligt een voorstel op tafel om 
het energie-verbruik in de kerk drastisch te 
verlagen door middel van stralingswarmte, 
maar de vele inzichten hierop vergen 
waarschijnlijk nog vele discussies. Inmiddels 
is ook een besluit genomen over de aanschaf 
van 100 losse stoelen in aanvulling en als 
vervanging van een aantal minder gebruikte 
banken voor links en rechts in de kerk. Op 
deze manier wordt weer een nieuwe stap gezet 
in het kader van een meer multifunctionele 
kerk. Tijdens het weekend Kunst in 
Kerk konden de nieuwe stoelen worden 
bewonderd en vragen worden gesteld over de 
beoogde gedeeltelijke vervanging. Bovendien 
werd onlangs voor het onderhoud van de 
begraafplaats een grasmaaier aangeschaft.

Belangrijk is ook te melden dat op zaterdag 
19 september 2015 een bijzondere (!) 
activiteit is gepland in de Martinus kerk 
voor alle belangstellenden en vrijwilligers in 
het bijzonder. Reserveer die avond dus alvast 
in jullie agenda!

Naast deze Kerkkoerier is dit artikel ook op 
de website van de parochiekern Ter Duinen 
(www.parochiekernterduinen.nl) te lezen; 
zeker de moeite van een bezoek waard, want 
daar worden ook tussentijds activiteiten 
gepresenteerd!

Arnold Mannaert

Beste jongens en meisjes, ouders/verzorgers,

Zondag 13 september a.s. is weer de 
eerste kindernevendienst van het komende 
schooljaar. Wat is de kindernevendienst 
precies??

De kindernevendienst is een werkgroep, 
die kinderen van de basisschool iets wil 
meegeven over het geloof, op een manier 
die hen aanspreekt. We doen dit op de 
2e zondag van de maand. We nodigen de 
kinderen na het openingsgebed uit om naar 
voren te komen en gaan dan in een aparte 
ruimte aan de slag. We beginnen altijd met 
het zingen van een lied, dat een heel jaar 
door terugkomt. Vervolgens vertellen we een 
verhaal dat aansluit bij de lezing in de kerk, 
maar dan in kindertaal. Daarna maken we 
een knutsel/kleurplaat of iets anders wat bij 

het verhaal aansluit. Dat kan bijvoorbeeld 
betekenen het sturen van een kaart naar een 
Amnesty gevangene of het bespreken van 
een actueel maatschappelijk probleem. Lijkt 
het je leuk om ook mee te doen, kom dan 
zondag 13 september eens naar de kerk in 
Kloosterzande. 

De kindernevendiensten zijn het komende 
schooljaar op de volgende zondagen, steeds 
om 10.30u:
13 september 2015
11 oktober 2015
8 november 2015
13 december 2015
10 januari 2016
7 februari 2016
13 maart 2016
10 april 2016
12 juni 2016 

Hopelijk kunnen we jullie op deze zondagen
in de kerk van Kloosterzande verwelkomen.

De werkgroep Kindernevendienst

DE Haan KRaaIT VooRT…

Kinder neven dienst
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Wij verzorgen al voor vele bedrijven, 

scholen, verenigingen en instellingen o.a.:

• Schoolgidsen

• Clubbladen

• Personeelsmagazines

• Kerkbladen

• Direct Mail

• Posters

• Folders

• Flyers

doet meer!Op 15 maart hebben wij mevrouw 
J. van Laere, E. Bogaert en W. 
Serrarens in het zonnetje gezet in de 
H. Corneliuskerk te Lamswaarde in de 
eucharistieviering met pastor Wiertz. 
Mevrouw J. van Laere en W. Serrarens 
zijn al 50 jaar lid van het kerkkoor. 
Mevrouw E. Bogaert 25 jaar. Ons 
kerkkoor (onder leiding van de heer W. 
van Puijvelde) is onderdeel van Terra 
Sancta. Het koor Terra Sancta heeft 
2 mei haar 50 jarig jubileumconcert 

gegeven in de kerk te Lamswaarde. Het was een speciale avond met 
prachtige muziek.

Terra Sancta
In 1870 besloot een groepje mannen in een koor met elkaar te gaan 
zingen, daar begon dan ook het koorleven van Lamswaarde. Pas 
jaren later besloten ook de vrouwen hun keeltjes te laten klinken 
en daarmee startten ook zij in 1946 met een dameskoor. In 1965 
hebben zij zich met het mannenkoor samengevoegd en zo ontstond 
het gemengde koor: Terra Sancta. Ons gemengd koor, onder leiding 
van Hera Wyckers (master Lemmens-instituut Leuven), bestaat 
nu uit 53 leden die onze historie helpen in stand te houden maar 
tegelijkertijd ook te vernieuwen.

M.B

jUBIlaRISSEn In HET ZonnETjE 
GEZET oP 15 MaaRT 

In DE H. coRnElIUS KERK! 

Gewasbeschermingsmiddelen 
Kunstmest
Zaaizaden 
en Schoonmaakmiddelen

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

SB26161

SB26162

SB41563
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clUSTER MIDDEn Hulst

Ieder mens is uniek, deel van een groter 
geheel.
Unieke mensen, mensen samen, mensheid, 
mens zijn…
Ieder persoonlijk en samen in gemeenschap 
zoekend naar waarden en zin van het leven.
Ieder persoonlijk en samen in gemeenschap 
zoekend naar geloof, hoop en liefde.
Ieder persoonlijk en samen in gemeenschap 
beseffen en vertrouwen dat liefde loont en 
haat hartgrondig schaadt.
Beseffen dat wie je bent en wat je is 
toevertrouwd een persoonlijke gunst is, 
waard om te worden gedeeld.
Ieder persoonlijk en samen in gemeenschap 
gaven en talenten delen en verzilveren, 
inzetten voor een groter geheel; de wereld 
mooier maken!
Geloof
Hoop
liefde
Vrede
Geluk
Vriendschap
Vitaliteit
creativiteit…
vind je daar waar mensen elkaar ontmoeten
En dan weer verder...

Vele vrijwilligers in onze parochiekern weten 
zich gedreven door dit ideaal. Zij dragen 
door hun gedrevenheid – in de geest van 
wijlen Bisschop Jan Bluyssen – bij aan het 
samen kerk-zijn in onze gemeenschap.
Gedrevenen
Kun je in de kerk spreken van vrijwilligers?
Wie hun christen-zijn overwegen, 
komen tot de conclusie dat zij ontvangen om 
te geven,
krijgen om te getuigen, zijn geroepen om te 
dienen, begiftigd om te delen.
Zoals adeldom verplicht,
zo laat het christen-zijn mensen niet vrij,
maar drijft hen tot inzet en dienstbaarheid.
Zij zijn dan niet meer vrijblijvende gelovigen,
maar gedrevenen die het niet laten kunnen.

HUlDE aan allE VRIjWIllIGERS: 
Iedere vrijwilliger is van onschatbare 
waarde! Iedere taak is belangrijk. Ieders 
persoonlijke inzet met eigen talent verdient 
het gewaardeerd te worden. Hulde aan 
ieder persoonlijk en samen, aan hen die 
in gemeenschap het samen kerk-zijn waar 
maken. Vrijwilligers verdienen onze dank. 
Door de werkgroep vrijwilligersbeleid is 
een waarderingsbeleid voor vrijwilligers 
opgesteld. Dit beleid is richtlijn voor het 
waarderen en op passende wijze nabij zijn 
van vrijwilligers bij cruciale gelegenheden 

en jubilea van vrijwilligers. Streven is o.a.: 
vrijwilligers met een lustrumviering 
- iedere 5 jaar – onder dank voor 
hun inzet in het zonnetje te zetten.

28 Mei 2015 werd voor het eerst 
een dergelijke lustrumbijeenkomst 
gehouden. Een respectabel aantal 
vrijwilligers – 49 personen – viert 
dit jaar hun lustrum, variërend 
van 5, 10, 15, 20, 25, 30 tot 
35 jaar. Op uitnodiging van de 
parochiekerncommissie en de 
werkgroep vrijwilligersbeleid is de 
jubilerende vrijwilligers 28 mei 
j.l. een ontvangst op de pastorie 
aangeboden. Tijdens deze bijeenkomst werd 
de jubilarissen een dankwoordje vergezeld 
van een kleine attentie aangeboden. Heel veel 
dank aan al deze vrijwilligers die zich steeds 
opnieuw weer met heel veel enthousiasme 
inzetten. Dank ook aan de jubilerende 
vrijwilligers die zich - met dank voor de 
uitnodiging - hebben afgemeld. En natuurlijk 
dank ook aan alle vrijwilligers, zonder 
lustrumjubileum in 2015. Vrijwilligers 
van vele jaargangen en vrijwilligers van 
nu, hartelijk dank! Vrijwilligers maken 
het verschil, ieder persoonlijk en samen in 
gemeenschap maken zij de wereld mooier! 
De volgende lustrumviering is gepland op 
donderdag 12 november 2015 om 10.00 uur 
voormiddag.
 Lustrum van vrijwilliger/s wordt vastgesteld 
op basis van de persoonlijke registratie 
van vrijwilliger/s. Aanvangsdatum van 
vrijwilligerswerk blijkt in de praktijk soms 
af te wijken, onze excuses hiervoor. Wij 
streven naar een correcte registratie, uw 
op- of aanmerkingen zijn welkom, laat het 
ons weten.

DE MooISTE KERK van nEDERlanD:
De basiliek ons aller trots wordt reeds heel 
veel jaren tip top verzorgd door mevrouw 
Emmy Lockefeer. Een dagelijkse zorg die 
Emmy met verve vervult. Emmy nogmaals 
dank voor zoveel uren, dagen, maanden, 
jaren, inzet voor het gebouw! We hopen nog 
vele jaren op je te mogen rekenen.
Interieurverzorging van de basiliek is geen 
kleinigheid, een klus die eigenlijk niet te 
klaren is door één persoon. Reden om 
incidenteel een oproep te doen voor een 
vrijwilligersploeg om samen met stoffer, zuiger 
en zeem de basiliek te cleanen. Woensdag 22 
april 2015 werd de schoonmaak door een 
groot aantal vrijwilligers ter hand genomen. 
Een pittig karwei in een gezellige sfeer en 
‘een bolus bie de koffie’, zorgden voor een 

perfect resultaat. Dank aan ieder, jong en 
oud, man en vrouw, die de schouders onder 
dit karwei heeft gezet. Een speciaal woord 
van dank aan Emiel v.d. Manacker die 
deze klus professioneel heeft gecoördineerd. 
Chapeau! 

PaSToRIE HUlST:
26 Maart 2015 werd tijdens een informele 
bijeenkomst afscheid genomen van een 
vertrouwd gezicht op de pastorie, Karin 
Hemelaer. Jarenlang was Karin de gastvrouw 
en interieurverzorgster op de pastorie. De 
zorg voor het interieur maar bovenal ook 
voor de gezellige sfeer was bij Karin in 
goede handen. Karin, dank voor zoveel jaren 
zorg, inzet en vriendschap. Wij wensen je 
graag alle goeds voor de toekomst voor jou 
persoonlijk alsook voor de mensen om je 
heen.
Het vertrek van Karin noopt tot het 
begaan van nieuwe wegen, gastvrijheid 
en interieurverzorging van de pastorie 
moet doorgang vinden. Wij kunnen ons 
gelukkig prijzen dat er mensen bereid zijn 
gevonden ook hier de schouders onder te 
zetten. Het verheugt ons dat het aantal 
gastvrouwen dat op donderdagmorgen de 
koffie inloopmorgen verzorgt is uitgebreid. 
Naast de dames Annemie Cornelissens en 
Anita Hendriks worden bezoekers nu ook 
gastvrij en in een gezellige sfeer ontvangen 
door mevrouw Monique van der Peijl. De 
gastvrouwen, Annemie, Anita en Monique, 
verzorgen op toerbeurt de wekelijkse inloop 
koffiemorgen op donderdagvoormiddag. 
Wij verwelkomen Monique en wensen haar 
een goede samenwerking in een gezellige 
sfeer en veel voldoening in het werk als 
gastvrouw. Het is ook verheugend te kunnen 
melden dat een groep enthousiaste dames, de 
pastorie met gezamenlijke inzet hernieuwde 
glans heeft gegeven. Dames, van harte dank 
voor ieders inzet! Met veel enthousiasme 

MEnS – MaaTScHaPPIj – IEDER PERSoonlIjK- 
SaMEn KERK - GEDREVEnEn
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is reeds een datum vastgesteld voor een 
vervolg: vrijdagvoormiddag 26 juni a.s. is 
men voornemens de pastorie een spic en 
spanbeurt te geven. 
Als u denkt dat lijkt mij ook wel iets, 
dames en heren meer helpende handen zijn 
welkom, meld u aan! 

KoffIE InlooPMoRGEn:
Een pastorie kan meer bieden dan woon- 
werk- en vergaderruimte; een pastorie 
biedt ook ruimte voor gastvrijheid. Streven 
is een gastvrije parochiekern te zijn, dat 
willen wij o.a. bereiken met de wekelijkse 
inloopmorgen. Tijdens de wekelijkse 
Inloopmorgen op donderdag voormiddag 
tussen 10.00 uur en 11.30 uur bent u van 
harte welkom. Loop gerust eens binnen, de 
koffie staat klaar.

BEZoEKWERK:
Regionaal wordt momenteel overlegd over 
de voortgang van de ziekenbezoekgroep voor 
het bezoeken van zieken in de zorgkliniek bij 
Curamus. Ziekenbezoek is zeker waardevol 
en wordt veelal ook erg gewaardeerd door 
de in de zorgkliniek verblijvende mensen. 
Maar misschien bent u niet ziek en woont 
u nog zelfstandig thuis – al of niet aan 
huis gekluisterd - maar zou u een bezoek 

namens de parochie wel erg fijn vinden? 
Laat het ons weten! Huisbezoek ‘huis aan 
huis’ is niet meer te verwezenlijken maar 
als speciale aandacht gewenst is, wil de 
parochiekern er graag voor u zijn. Laat het 
ons weten als u bezoek wenst of iemand in 
uw naaste omgeving kent die bezoek vanuit 
de parochie op prijs stelt. Meld het ons, tel. 
0114-312130 of 0114-720350. 

SlEUTElDRaGERS En 
ToEZIcHTHoUDERS:
Sleuteldragers maken het mogelijk dat de 
basiliek iedere dag geopend is voor bezoekers. 
In het zomerseizoen is er daarnaast nog 
een groep toezichthouders die het mogelijk 
maakt om de Librije, op zondagmiddag open 
te stellen. In de Librije, de schatkamer van 
de basiliek, zijn onze kerkschatten tentoon 
gesteld. Daarnaast wordt aansluitend bij het 
thema van de Open Monumentendag ook 
aandacht besteed aan kunst en ambacht. De 
Librije is op zondag geopend van 14.00 uur 
tot 17.00 uur. Toegang is gratis. 
Met dank aan mevrouw Emmy Lockefeer en 
alle sleuteldragers en toezichthouders die dit 
mede mogelijk maken! 

IcT-MEDEWERKER GEZocHT:
De heer Huub Albregts heeft te kennen 
gegeven dat hij na 13 jaar zijn werk als 
ICT-vrijwilliger voor de parochiekern Hulst 
wil gaan neerleggen. Hij - en wij - zouden 
het natuurlijk ideaal vinden als zich tijdig 
een opvolger zou aanbieden. Huub is 
bereid zijn opvolger (m/v) zo nodig in te 
werken en/of van advies te dienen. Is dit 
misschien een uitdaging voor u? Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met het 
parochiesecretariaat (tel.0114-312130).

KaSBEHEERDER:
Sinds kort is de heer A.J.M. Kramers zich aan 
het orienteren op de functie van kasbeheerder 
voor onze parochiekern. Wij zijn blij dat de 
vervulling van deze vacature nu in beeld 
komt. Guust, van harte welkom en goede 
samenwerking gewenst. We hopen dat dit 
werk je veel voldoening mag schenken.  
Rest ons nog u allen een goede en zonnige 
vakantie te wensen!

Parochiekern Commissie en Werkgroep 
Vrijwilligersbeleid Hulst
Nelly Janssen – de Kooning 
(tel.0114-720350) 
(portefeuillehouder vrijwilligersbeleid)

KINT ELECTRO KLOOSTERZANDE
ELECTRO TECHNISCH INSTALLAT IEBEDR I JF  -  RADIO,  TV  en  HUISHOUDEL I JKE  APPARATEN

A.E.G. • PHILIPS

MIELE • GOEDE SERVICE
v.o.f. G.A.M. KINT-VAN KAMPEN

CLOOSTERSTRAAT 76 - KLOOSTERZANDE - TEL. 0114-681429

SB26156

Bouwbedrijf De Caluwé en Broekaart B.V.
• Nieuw- & verbouw woningen • Timmerwerken • Betonwerken • Utiliteitsbouw

Dorpsstraat 2B - 4569 AJ  Graauw
Tel. 0114-633 010 - Fax. 0114-633 011 - www.caluwe-broekaart.com
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