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TEN GELEIDE
Het is begin oktober wanneer deze
Kerkkoerier bij u in de bus valt. We hebben
een mooie zomer gehad en dus zal de
vakantie voor veel mensen prettig zijn
geweest. Er zijn echter heel veel mensen “op
vakantie” die dit niet als prettig ervaren. Al
die mensen, die met gevaar voor eigen leven,
hun land verlaten om een beter bestaan op te
bouwen. Een nieuw bestaan zonder oorlog,
iedere dag een maaltijd en een warm bed. Ja,
we weten het allemaal. Het zijn er veel, teveel
soms, maar toch.
Wij kunnen wel roepen naar die regeringen:
los jullie probleem op, stop met ruzie maken
en maak een veilig land voor je eigen mensen.
Makkelijk gezegd ja, maar zo lang iemand in
dit soort landen niet uit kan komen voor
zijn/haar geloof, denken en handelen in de
goede zin van het woord, blijft het hopeloos.

Beste mensen,
Het is op zijn plaats om vandaag woorden
van Jezus zelf door te geven. Woorden
voor alle tijden, voor alle mensen. Eens zei
Jezus: ‘Wanneer de Mensenzoon terugkomt,
zal Hij alle volken bijeenroepen. Hij zal
rechtspreken over de mensen en ze van
elkaar scheiden, zoals een herder de schapen
van de bokken scheidt. De enen zal Hij
opstellen aan zijn rechterhand, de anderen
aan zijn linkerhand. Tegen die aan zijn
rechterhand zal Hij zeggen: “Kom, Mijn
Vader zegent jullie. Jullie zullen in zijn rijk
leven. Vanaf het begin was het voor jullie
bereid. Want toen Ik honger had, hebben
jullie Mij te eten gegeven. Toen Ik dorst had,
hebben jullie Mij te drinken gegeven. Toen
Ik geen thuis en geen woning had, hebben
jullie Mij opgenomen. Toen Ik naakt was,
hebben jullie Mij kleren gegeven. Toen Ik

Daarom, er wordt niet van u gevraagd
vluchtelingen in uw huis op te nemen,
maar wel dat we iets voor hen kunnen
betekenen in de vorm van giften, kleding,
speelgoed enz. Er is vast wel een adres bij
u in de buurt waar u “overtollige” kleding,
schoeisel, speelgoed etc. kunt brengen, of
laten ophalen.
De ander
Heer, geef mij de genade om mijn medemens
te zien
Met de ogen van de liefde.
Maak mij nederig en onbaatzuchtig.
Want alleen langs deze weg kom ik uit bij de
anderen,
die mijn liefde nodig hebben.
De redactie

ziek was, hebben jullie Mij bezocht. Toen Ik
in de gevangenis was, zijn jullie naar Mij toe
gekomen”.
Dan zullen allen die aan de rechterhand
staan, vragen: “Heer, wanneer hebben wij
dat gedaan?” En Hij zal hun antwoorden:
“Ik verzeker jullie, alles wat jullie voor een
van mijn geringste broeders of zusters gedaan
hebt, dat hebben jullie voor Mij gedaan”.
En tegen degenen die aan zijn linkerhand
staan, zal Hij zeggen: “Wat jullie een van
mijn geringste broeders of zusters geweigerd
hebt, dat hebben jullie Mij geweigerd”.
(Mat.25,31-45). Jezus spreekt steeds
woorden met grote zeggingskracht. Mogen
zijn woorden ons raken in ons hart en ons
brengen tot daden van menswaardigheid.
Vandaag en altijd weer.
Pastoor Wiel Wiertz

Beste mensen,
Het was vlak voor de zomervakantie dat
het gebouwenplan, zoals dat door de
bisschop werd bekrachtigd, aan u allen
werd gepresenteerd. Hoewel ik veel begrip
voor de intentie van het plan heb ontmoet
en velen mij verzekerden voor een goede
toekomst voor onze parochie en al zijn
gelovigen te zullen bidden, was er, en daar ga
ik niet licht aan voorbij, ook veel verdriet en
boosheid. Ondanks dat men inzag: er moet
iets gebeuren, we kunnen niet doorgaan
zoals we bezig zijn. Verdriet omdat het toch
pijn doet wanneer de kerk, die midden in
jouw gemeenschap staat, de kerk waarin op
allerlei momenten niet alleen jouw leven in
Gods Licht werd geplaatst, maar ook dat
van ouders, voorouders, leeftijdgenoten en
kinderen, -verdriet wanneer juist die kerk
zal gaan sluiten.
Maar liefst in vier kernen van onze parochie
is die boodschap bij velen hard aangekomen.
De gelovigen van die vier kernen gaan op
zondag een ander ‘thuis’ vinden. Een aantal
kerken gaat een andere ‘status’ krijgen. De
status van kapel. We gaan er wel door de
week vieren, maar niet meer ‘de zondag’.
Ook die gelovigen daar gaan op zoek naar
een ander ‘thuis’ voor de viering van de

zondag. Dat is voor velen vreemd. Hoezo?
De kerk blijft, maar we vieren er niet meer
op zondag? Inzet bij alles wat we doen is
de opbouw van de ene parochie waarvoor
minder kerken nodig zijn. Voordeel van de
‘kapel’ is dat we meer kerken in kernen open
houden dan voor de viering van de zondag
noodzakelijk is. In de kernen waar geen
weekendvieringen meer gehouden worden
reikt de parochie de hand door andere
vormen van samen vierend geloven aan te
bieden.
De kerken waar we binnen de parochie de
zondag gaan vieren, zijn de kerken die voor
de parochieopbouw nodig zijn. Iedereen
in de kernen waar de kerk blijft voor het
vieren van de zondag mag en moet ervan
doordrongen zijn: de toekomst van de
parochie ligt niet enkel in de eigen kern,
die wel vitaal moet zijn, maar de toekomst
ligt altijd in de ene Maria Sterre der Zee
parochie, waarvan de kernen onderdeel zijn.
Dat betekent dat kernen en kerken vooral
ook een warm welkom moeten uitstralen
naar hen die op zoek zijn naar dat nieuwe
kerkelijke ‘thuis’. Een verantwoordelijkheid
voor velen!
Op allerlei momenten vanaf het presenteren
van het gebouwenplan is er gesproken

over ‘cluster west’. Geen van de kerken
daar zou voor het vieren van de zondag
beschikbaar blijven. Het geluid van onbegrip
dat door velen naar voren werd gebracht
is goed gehoord en vervolgens door het
parochiebestuur en het pastoraal team in
een verzoek tot aanpassing van het plan aan
de bisschop voorgelegd. Vandaag kunnen
wij u melden dat de bisschop het verzoek
tot wijziging van een onderdeel van het
gebouwenplan overneemt. Ook in de kerk
van Boschkapelle zal de parochie vanaf 1
januari 2016 de zondag gaan vieren. We
zullen dat gaan doen op de zaterdagavond
om 19.00 uur.
Er is veel in beweging. Veel dat pijn doet
komt op ons af. Er zijn ook tekenen van
hoop. Onze nieuwe kerkelijke toekomst
tekent zich af. Van harte hoop ik en bid ik
-en gelukkig velen met mij- dat velen hun
talenten aan de parochie geven. Dat velen
meebouwen aan die nieuwe toekomst. Dat
onze parochie een gelovig en kerkelijk thuis
mag zijn en worden voor velen.
Het is een hele uitdaging voor ons allemaal.
mede namens pastoraal
parochiebestuur,
pastoor Wiel Wiertz

team
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Gevierde Tijd
‘Want de Heer stuurt zijn engelen.
Zij zullen je altijd beschermen,
waar je ook bent.
Hun handen zullen je dragen,
zodat je niet struikelt.’ (Ps 91, 9-12)
Toen ik afgelopen zomer enkele dagen in
Keulen was, bracht ik ook een bezoekje aan
de centrale begraafplaats, de zogenaamde
‘Melatenfriedhof.’ De geschiedenis van deze
plaats gaat terug tot de 13e eeuw. In de
oude oorkonden werd hij ‘hoff to Malaten’
genoemd en was toen een toevluchtsoord
voor de ‘maladen’, de zieken.
Wat me opviel toen ik er rondwandelde
was, dat je er ontelbare beelden van engelen
tegenkomt. Engelen in alle soorten en
maten zou je kunnen zeggen. Bedroefde
of machtige wezens met wijd gespreide
vleugels, kleine en sierlijke zoals je ze ook
ziet in barokke kerken. Blijkbaar hebben
deze beelden mensen van alle eeuwen iets
van troost kunnen bieden en hun geloof
in een beschermende en liefdevolle hand
versterkt, een hand die ons draagt en door
het leven leidt.
Bij deze betekenis van de engelen staan wij
ook stil als wij op 29 september het feest van
de aartsengelen Michaël, Gabriël en Rafaël
vieren. Deze drie aartsengelen komen wij
ook in de bijbel tegen waar zij strijden tegen

het kwaad en dienstbaar zijn aan de mensen.
In Openbaring 12 voert Michaël oorlog
tegen de draak, het symbool van het kwaad.
Bij Lucas (1, 26-38) brengt de engel Gabriël
Maria de boodschap dat zij zwanger zou
worden. En in het Oude Testament is het
boek Tobit gewijd aan de reis die Tobias
samen met de engel Rafaël onderneemt
om uiteindelijk met zijn bruid Sara en
een geneesmiddel voor zijn blinde vader
terug te keren naar huis. De naam van de
aartsengel Rafaël heeft daarom ook een
diepere betekenis. In vertaling betekent hij:
‘God geneest.’ Ook de namen van de twee
andere aartsengelen kun je vertalen. Michaël
betekent: ‘Wie is zoals God’ en van Gabriël
is de (sympatieke) vertaling ‘Vriend van
God.’
Hemelse vrienden van God en mensen. Het
zijn er meer dan alleen deze drie aartsengelen.
Wij noemen hen engelbewaarders of
beschermengelen. Op de kerkelijke kalender
is 2 oktober de dag van hun gedachtenis.
Met dit feest drukt de Katholieke Kerk
haar geloof uit dat alle mensen door Gods
engelen worden begeleid, beschermd en
bewaard. Dit wordt onder andere uit de
bijbel gefundeerd met de passage Matteüs
18, 10: ‘Hoedt u ervoor een van deze kleinen
te minachten, want ik zeg u: zij hebben
engelen in de hemel en deze aanschouwen
voortdurend het aangezicht van mijn Vader

die in de hemel is.’ Interessant ook wat
de Catechismus van de Katholieke Kerk
(artikel 336) over onze beschermengelen
zegt: ‘Vanaf de kinderjaren tot de dood
is het menselijk leven omringt door hun
bescherming en voorspraak. Iedere gelovige
wordt terzijde gestaan door een engel om
hem als een behoeder en herder naar het
leven te leiden. Vanaf het aardse bestaan
neemt het christelijk leven in het geloof deel
aan de gelukzalige gemeenschap van engelen
en mensen, verenigd in God.’
En wie kent niet nog het gebedje uit onze
kinderjaren:
’s Avonds als ik slapen ga
Kijken mij veertien engeltjes na:
Twee aan mijn rechterzij,
Twee aan mijn linkerzij,
Twee aan mijn hoofdeind
Twee aan mijn voeteneind
Twee die mij dekken,
Twee die mij wekken,
Twee die mij wijzen
Naar het hemels paradijze.’
Met een hartelijke groet,
Ralf Grossert p.w.
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Uitdagingen op ons pad
Iets schrijven voor de Kerkkoerier, nu het
nieuwe werkjaar zich weer op gang trekt.
Niet zo makkelijk, want de uitdagingen
die op ons pad komen, lijken wel steeds
complexer en groter te worden en net als
we denken ‘OK, dit zou een weg kunnen
zijn’, worden we alweer ingehaald door de
situatie. Een situatie die sneller verandert
dan goed voor ons is, lijkt wel. We staan
dit werkjaar voor grote uitdagingen, we
hebben vol spanning uitgekeken naar de
uitspraak van de bisdomleiding over de
gebouwenproblematiek en de toekomst van
onze parochie, onze geloofsgemeenschap.
Maar nu is die uitspraak er. En nu? Ja, nu
komt het er op aan. Want met gewoon de
uitspraak van de bisschop en de bisdomstaf
aan te horen en te horen, zijn we er natuurlijk
niet. Nog meer dan de afgelopen tijd wordt
van ons ‘iets’ verwacht. Want nu moeten we
‘iets’ met datgene waar we al jaren tegen aan
zitten te hikken. Wat doet het pijn los te
moeten laten wat ons zo vertrouwd is. De
verbondenheid met de eigen kern, met het
eigen gebouw, het afzetten tegen het grotere
geheel. Het doet zo’n pijn. Maar als we eerlijk
zijn, ontdekken we ook dat de veranderingen
in kerk en maatschappij razendsnel gaan en
dat, als we als geloofsgemeenschap niet in
een bootje stappen en gaan peddelen, we
alleen maar verweesd achterblijven en tot de
ontdekking komen dat met het bootje ook
ons verlangen, onze hoop, ons enthousiasme
en ons geloof vertrokken is. Dat alles waar we
voor staan een lege doos is geworden. (Zou
dit bij al die duizenden vluchtelingen ook zo
zijn?) Het doet zo’n pijn te ontdekken dat
de oude vertrouwde structuren, het ‘ons kent
ons’ niet meer als vanzelfsprekend werken.
Er wordt van ons verwacht terug naar de
kern van ons gelovig samenkomen te gaan.
En ja, dat lijkt makkelijker dan het is. We
zijn zo gewend mee te drijven op de golven
van het vertrouwde, dat we, het zelf moeten
peddelen en uitzoeken wat voor vlot of boot
we gaan of willen maken en waar we naar
toe willen, verleerd zijn. De uitdaging wordt
steeds meer: hoe kunnen we ons, meer dan
aan een kerkgebouw, verbinden met het hart
van ons geloofsverhaal. En wat is dat dan
‘het hart van ons geloofsverhaal’? In theorie
is het antwoord hierop heel makkelijk, het
hart van parochie zijn is de eucharistie, bron
en hoogtepunt van ons samenkomen. Maar
wat betekent dat in de praktijk van alle dag?
Als er voor heel Zeeuws Vlaanderen maar
één pastoor meer is, gelukkig nog bijgestaan
door een aantal emeriti? Wat doe je dan op
de dagen dat de eucharistie niet gevierd kan
worden? Wat doe je als gemeenschap als
mensen aan je deur komen kloppen en je
vragen: En u? En jij? Waar sta jij voor? Hoe
beleeft u het geloof? Hoe vier jij geloof en
leven? Doen jullie als geloofsgemeenschap
iets voor mensen die een beroep op jullie
doen? Voor de noden in je buurt, je dorp, de
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wereld? Jezus van Nazareth? Jezus Wie? Onze
boodschap is nog steeds meer dan waardevol,
dat staat voor mij als een paal boven water.
Want wie kan zonder liefde? Zonder, geloof
het maar je bent vanaf je prilste begin
gewenst? Zonder hoop tegen alle wanhoop
in? Hoe donker het ook kan worden in je
leven, het kan weer licht worden. Weet dat
liefde en zorg voor elkaar veel sterker zijn
dan alle kwaad, dan alle dood. Weet dat je
uitgedaagd wordt je zelf te zijn, je zelf te
worden en zo ook naar anderen toe te gaan.
De uitdaging altijd weer: het leven te breken
en te delen met elkaar. Ook in onze tijd is dit
een boodschap die niets aan kracht verloren
heeft, de vraag is alleen: hoe kunnen we dit
verhaal doorgeven in onze tijd? En durven
we ons nog uit te spreken? En zo ja, vinden
we dan nog de woorden? En hoe doe je dat
dan zonder anderen te veroordelen?
Nu ik dit schrijf, moet ik denken aan het
verhaal van het doosje dat ik vaak gebruik bij
de doopvoorbereiding. De uitdaging die uit
dat verhaal spreekt, is ook de uitdaging voor
ons als gelovigen vandaag.
Het doosje
(naar een bestaand verhaal van Wim Saris)
Er was een tijd die “vroeger” heette. Die tijd
is nog niet zo lang geleden. Oude mensen
weten er nog alles van. Vroeger moesten de
mensen hard werken en rijk waren ze zeker
niet. Toch werd er in ieder huis iets heel
kostbaars bewaard, iets dat met de grootste
zorg en eerbied werd omringd en dat door
alle mensen gekoesterd werd. Dat kostbare
was een klein doosje. Er zat iets bijzonders
in dat doosje, zeiden de ouders tegen hun
kinderen. Wat het precies was, was moeilijk
uit te leggen, maar dat het belangrijk was,
kon je wel zien aan hun ogen. Dat doosje
had in ieder huis een ereplaats. Bij de één
stond het op de schoorsteenmantel, de ander
bewaarde het in een mooie blauwe vaas
en bij weer een ander lag het te pronken
op het kleine tafeltje, naast de beste stoel.
En, hoe vreemd het ook klonk, er ging een
kracht uit van dat doosje. Als het avond
werd en de mensen zaten na het werk bij
elkaar, dan gaf het doosje hen een gevoel van
geborgenheid en verbondenheid. Bij ziekte
en tegenslag gaf het doosje bemoediging.
Het hielp de mensen om niet bij de pakken
neer te gaan zitten en het spoorde hen aan
om elkaar te helpen waar dat nodig was. Bij
moeilijke beslissingen gaf het doosje rust
en steun en ruimte om een goede keuze te
maken. Bij verdriet gaf het doosje troost en
de zekerheid dat alles ooit weer goed zou
komen. Bij vreugde poetsten de mensen
het doosje feestelijk op en ze keken er met
dankbaarheid naar. Het doosje speelde mee
bij alle belangrijke ogenblikken in het leven
en bij de heel gewone, dagelijkse dingen.
De ouderen gaven het met zorg door aan

de jongeren. Zo was dat steeds gegaan.
Generaties lang. Toch... langzaam aan
veranderde er iets. Er kwamen mensen, die
dat hele gedoe met dat doosje maar vreemd
vonden. Iets dat je niet eens kon zien, dat je
niet eens kon pakken, dat je nergens voor
kon gebruiken, hoe kon dat zo belangrijk
zijn? Dat was toch belachelijk, dat was toch
naïef. Je zou toch op z’n minst moeten
weten, wát er in dat doosje zat... Het was
niet tegen te houden, op een dag was er een
jongeman, die het doosje openmaakte. Wat
hij toen zag, overtrof al zijn verwachtingen
en hij barstte in een enorme lachbui uit.
In het doosje lag... niets! Het was leeg...
volkomen leeg. Wie had dat kunnen denken.
Het nieuws verspreidde zich als een lopend
vuurtje onder de mensen. Iedereen werd er
door in beroering gebracht. Overal werden
doosjes geopend. En wat zat er in? Niets...
het doosje, dat zoveel jaren lang met zorg en
eerbied was omringd, was leeg... Sommige
mensen waren verbaasd, anderen waren
verbitterd. Zoveel van hun energie en emotie
en inzet hadden ze, ontleend aan dat doosje,
en nu... Ze voelden zich beetgenomen,
door al die generaties vóór hen, die dat
doosje, dat dwaze, lege, loze doosje met
zoveel ceremonie en rituelen aan hen hadden
doorgegeven. Ze voelden zich behandeld als
kleine, domme kinderen. Ze begroeven hun
doosjes diep in de grond en wilden er niets
meer van weten. Het leven ging verder en de
mensen voelden zich bevrijd. Ze hadden zich
ontdaan van een grote leugen. Ze zouden
nu zèlf wel bepalen wat belangrijk was. Er
viel zoveel te ontdekken, er viel zoveel in te
halen. Geld, macht, roem, eer. Kijk maar
om je heen. Grijp wat je grijpen kunt. ‘I
am the King of the World’... Ze leefden in
een roes en het ging maar door. Het was
soms wat vermoeiend, dat wel. Maar tijd om
uit te rusten namen ze niet. Dat kon ook
niet, want niemand wilde een achterblijver
zijn. Sneller, groter en mooier moest alles
worden. Het ging allemaal goed en prachtig.
Totdat er af en toe mensen stil stonden en
zich afvroegen waar toch die leegte vandaan
kwam, die ze in zich voelden. Hoe kwam
het dat ze niet gelukkig waren? Ze konden
toch alles kopen wat ze wilden? Waarom
hadden ze dan niet de kracht om dóór te
gaan als ze moeilijkheden tegenkwamen?
Waarom wisten ze niet waar ze troost
moesten vinden, als ze terneergeslagen
waren? Waarom liepen zoveel relaties stuk?
Waarom konden mensen elkaar niet vinden,
terwijl ze toch zo wanhopig op zoek waren
naar elkaar? Steeds groter werd de groep die
zich vragen stelde. De ouderen voelden zich
schuldig. Ze stonden met lege handen, want
ze hadden niets meer om aan de jongeren
door te geven. Ten einde raad gingen ze
naar een wijze vrouw, die talloze kinderen in
haar handen had opgevangen als ze geboren
werden en die talloze ogen voor het laatst

had gesloten. En ze vertelden haar van hun
rusteloosheid en hun leegte. Wat hadden
ze nog aan hun kinderen te bieden? En de
wijze vrouw, die al zoveel jaren lang naar de
mensen had gekeken als ze geboren werden,
als ze nieuw leven baarden en als ze stierven,
de wijze vrouw zei: ‘Zoek het doosje maar
weer op. Diep in je hart weet je waar je het
begraven hebt. Kijk er met liefde naar. Dan
zal je zien, dat het niet leeg is. Het is de mens
zelf die het doosje vult. De mens met zijn
zoeken naar wat goed is en oprecht. Graaf
het doosje weer op en vul het met al het

goede dat in je is, dan zal je rusteloosheid
verdwijnen en God zal weer in jullie huizen
wonen.’ Toen gingen de ouderen voorzichtig
op zoek, ze volgden de weg die hun hart hen
wees en ze vonden het doosje weer terug.
Sommigen voelden nog de pijn die het hen
had gebracht, toen ze het geopend hadden.
Aarzelend en onzeker gaven ze het weer een
plaats in hun huis. Onwennig keken ze er
samen naar, met nieuwe ogen. En het was,
zoals de vrouw hen had gezegd: het doosje
vulde zich weer en het kreeg glans en het
werd kostbaar en vol zorg gaven de ouderen

het door aan hun kinderen.
Een uitdaging voor ieder van ons, persoonlijk,
maar ook voor ons als geloofsgemeenschap.
Geef woorden en beelden aan je geloof, toon
waar je voor staat, maak er iets ‘eigens’ van,
iets persoonlijks, laat je raken en doe iets met
dat ‘je geraakt weten’. Met de wens dat dit
werkjaar een jaar mag zijn met ontzettend
veel kansen tot ontmoeting en hoop tegen
alle wanhoop in.
K. van de Wiele

over vergeving
Menselijke samenlevingen
zouden niet kunnen
bestaan zonder vergeving
en de openbare akten van
berouw en schuldbelijdenis
die verzoening mogelijk
maken.
Hanna Arendt,
(politiek filosofe)

Ik kan alleen dit zeggen: hoe onrechtvaardig we ook
behandeld zijn, hoe terecht onze haat ook is, als we
hem koesteren, zal hij ons vergiftigen. Haat is een
duivel die uitgeworpen moet worden en we moeten
bidden dat we de kracht ontvangen om te vergeven,
want in het vergeven van onze vijanden ligt onze
genezing.
Sheila Cassidy
(gevangene onder het bewind van Pinochet.)

Als we onszelf vergeven, zijn we in staat anderen
te vergeven.
Thomas Merton
****
“God kun je nergens ontmoeten, ook niet in
sacramenten, als je hem niet eerst ontmoet hebt
in gekwetste, beledigde en beschadigde mensen”
Edward Schillebeeckx

Inspiratiebron: het boekje van Jan Voeten
Pastor Voeten, u weet wel Jan, die in de
tijd voor hij als priester een standplaats
had in Dongen en Klein Dongen-Vaart,
werkzaam was in Oost Zeeuws-Vlaanderen.
Hij heeft 14 juni 2015 afscheid genomen
in bovengenoemde parochies. Bij zijn
afscheid heeft hij in een klein boekwerkje
zijn gedachten weergegeven, die er volgens
hem in het leven toe doen. Belangrijke
punten uit zijn boekje VAARWEL wil ik
in deze en opeenvolgende Kerkkoeriers
aan u doorgeven. Woorden, tekenend voor
Jan zelf, die nu op zoek is naar andere
zingeving, buiten zijn pastoor zijn. Als
priester is er nog zo veel meer. Ik wil hier
wat gedachten laten volgen over vervulling
en aandacht.
Vervulling, zegt Jan, is een woord
dat ik koester. Frustratie lijkt mij het
tegenovergestelde van vervulling. Wij zijn
allemaal op zoek naar vervulling: in onze
seksuele honger, in ons verlangen naar
intimiteit en duurzame kameraadschap, in
ons zoeken naar respect en erkenning, in
onze ambitie om mee te tellen en ‘er toe
te doen’
De lange route naar vervulling staat ons
tegen. Daar hebben we het geduld niet voor.
En we willen er geen offers voor brengen.
Onze consumptiemaatschappij verklaart
ons voor gek als we de lange route willen
gaan. De reclame wijst ons de weg: Voor
elk verlangen is er een instant-oplossing.
Wachten, geduld, discipline, toewijding,
training, offers: het is allemaal niet meer
nodig. Als je maar betaalt: ‘vandaag besteld,

is morgen in huis’.
Geloof is een hulpmiddel om het uit te
houden in die spanning tussen frustratie
en vervulling. Wat denkt u van ‘veertig
jaar woestijn‘? Of van Jacob, die zeven
jaar moet werken bij zijn schoonvader om
eindelijk te kunnen trouwen met Rachel,
zijn grote liefde?
Aandacht
In de bijbel, met name bij de evangelist
Johannes, struikel je alsmaar over het
woord ‘liefde’. In ons alledaags taalgebruik
verwijst liefde naar het domein van de
intimiteit, minnekozen. ‘Aandacht’ lijkt mij
een geschikter woord om te vertolken wat
de bijbel doorgaans bedoelt met ‘liefde’.
Aandacht heeft te maken met respect,
eerbied. Aandacht vraagt toewijding,
geduld.
Als ik vissers zie zitten aan de kant van het
kanaal of aan de rand van een vijver, dan
verbaas ik mij altijd. In onze samenleving
gaan de dingen snel, geen lange rijen aan de
kassa, een nog snellere internetverbinding,
medische ingrepen als dagbehandeling. En
die vissers zitten maar te turen naar hun
dobber.
‘Aandacht’ lijkt mij het hart van het
pastoraat. Begin april raakte ik in gesprek
met een 92 jarige mevrouw. Ik was naar
haar toegegaan ter voorbereiding van de
ziekenzalving. Ik wilde graag iets weten over
haar levensloop en haar levenssituatie. Een
familiefoto bleek een handig hulpmiddel
om iets over haar leven te vertellen. Ik
wist dat haar dochter lesbisch is.(20 jaar

geleden heb ik haar leren kennen op een
training waar wij allebei aan deelnamen.)
Met de familiefoto in haar hand vertelde de
moeder met een snik in haar stem, dat haar
oudste zoon homo is.
Die snik in haar stem.... het was alsof ze
zich schaamde, alsof zij gefaald had als
moeder, alsof zij zich schuldig voelde. Maar
misschien was die snik ook een echo van
het verdriet en de radeloosheid die haar en
haar man overviel toen hun zoon met dit
verhaal op de proppen kwam. Zij vertelde
(het gaat over veertig jaar geleden): “Wij
wisten niet wat het was. Wij hadden er nog
nooit van gehoord.” Maar...ze vertelde ook
hoe ze had gereageerd op het verhaal van
haar zoon: “Jongen, ik houd nog evenveel
van jou als ik altijd gedaan heb.” En de
zoon antwoordde toen: “Moeder, van jou
had ik niet anders verwacht!”
Van ontroering kreeg ik de tranen in mijn
ogen (soms moet de pastoor ook huilen!).
Deze moeder mag van mij de eretitel
krijgen van ‘kerklerares’. Als onze kerk
toch eens dit type aandacht en aanvaarding
zou kunnen opbrengen. Want ja, ik geloof
dat aandacht en aanvaarding hand in hand
gaan.
Soms staan de regels van de kerk die
aanvaarding in de weg. Dat is verschrikkelijk
jammer. Het is godgeklaagd.
Uit ‘Vaarwel Jan Voeten’
J.H.
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Buitengewone mannen in de bijbel
Van Saulus naar Paulus - Deel 2
Paulus zag zijn missie om het geloof in Jezus
door te geven als door God gegeven. Gedreven
door een onstuitbare ambitie en tomeloze
energie vervolgde hij die missie door de
oversteek te wagen naar het vaste land van
Europa. Hij vertrok vanuit het oude Turkije
waar hij tal van Christelijke gemeenschappen
achterliet en zette koers naar Kavala een
havenstad in Oost Macedonië, Griekenland.
Niet heel ver hier vandaan lag Filippi een
grote havenstad met zo’n 10.000-15.000
inwoners. Een smeltkroes van volkeren en
daarom ook van verschillende culturen en
religies. Wederom ging hij te voet via de Via
Egnatia, een aangelegde weg die de Romeinse
kolonies verbond vanaf de Oostkant van
de Adriatische zee (Griekenland) tot aan
de kant van de Balkan tot in Byzantium
(Instanboel). Hij nam een groot risico door
af te reizen naar dit gebied. Hij wist niet
goed wat hem te wachten stond en zijn
oproep aan de mensen om zich te laten
bekeren werd steeds vaker opgevat als een
regelrechte ondermijning van de Romeinse
staat waarin de keizer de status had van God
op aarde. Paulus’ boodschap daarentegen
was er juist een van volledige gelijkheid,
uit welke sociale klasse je ook kwam. De
eerste plaats waar Paulus ging prediken na
aankomst, was aan een rivier en de eerste
persoon die hij daar doopte was een vrouw.
Lydia, een purperverfster. Zij werd daardoor
de eerste Christen van Europa. Maar bijna
in elke plaats waar Paulus voet zette waren
invloedrijke tegenstanders en ook nu moest
hij weer vluchten om te kunnen overleven.
Paulus bleef al die tijd contact houden
met de door hem opgerichte Christelijke
gemeenschappen door middel van vele
brieven door hemzelf gedicteerd. Hij
richtte ze rechtstreeks aan de gelovigen
zodat de brieven hardop konden worden
voorgelezen. Hij was dan wel niet lijfelijk
aanwezig maar was dat wel in het gesproken
woord. De meestal nog erg kleine
geloofsgemeenschappen deelden de brieven
onderling waaruit ze moed konden putten
en waarin de grondbeginselen van hun
geloof, namelijk gelijkheid en liefde, werden
gepredikt.
Paulus brieven worden inhoudelijk nog
steeds verschillend geïnterpreteerd, vooral
betreffende het man-vrouw patroon. Aan
de ene kant zegt hij in Galatiën 3:28; Er
zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of
vrijen, mannen of vrouwen, u bent allen een
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in Christus. Aan de andere kant beschrijft
hij de taak van de vrouw tevens als vooral
dienend. Waarschijnlijk was dat trouwens in
die tijd voor geen enkele vrouw reden om
in opstand te komen. Paulus was immers
ook de man die vele vrouwelijke leerlingen
meenam in zijn kielzog en die hij ook
met naam en toenaam vermeldde in de
brieven aan de gelovigen van verschillende
geloofsgemeenschappen. Hij was op dat
gebied juist erg vooruitstrevend en heeft
zeker gezorgd dat vrouwen de keuze kregen
om actief deel te kunnen nemen aan hun
religieuze ontwikkeling.
Na vele omzwervingen waarbij hij het
filosofische Athene bezocht en Corinthie,
een kolonie bestaande uit een bevolking uit
het hele Romeinse rijk, vanaf Brittannië tot
aan Egypte besloot hij terug te keren naar
Jeruzalem met geld wat hij gespaard had
als tentenmaker en met giften van nieuwe
gelovigen. Hij maakte daarbij een enorme
omweg omdat voor een aanslag op zijn leven
werd gevreesd. Zijn maandenlange tocht
stuurde hem via landwegen en waterwegen
naar de plaats van bestemming. Eenmaal
in Jeruzalem waren orthodoxe Joden niet
bepaald blij met zijn terugkomst. Ze vinden
dat hij het Jodendom verloochent door ook
niet Joden toe te laten in de heilige tempel
en daarmee haalt hij de woede op de hals van
een deel van de Joodse gemeenschap. Bijna
wordt hij gelyncht als Romeinse soldaten
tussenbeide komen en hem meenemen naar
Caesarea, gelegen tussen het tegenwoordige
Tel Aviv en Haífa. Daar krijgt hij een soort
van huisarrest opgelegd door de Romeinse
gouverneur aldaar. Ondertussen lopen een
aantal aanklachten tegen Paulus vanwege
verdenking van het opzettelijk destabiliseren
van de Romeinse staat. Door Jezus te zien als
de ware verlosser begeeft hij zich rechtstreeks
in het vaarwater van de keizer die algemeen
wordt gezien als de hoogste God op
aarde. Een in feite milde en vredelievende
boodschap groeit daardoor tot een politiek
spel waarbij letterlijk levens in het gevaar
komen. Bang voor de groeiende invloed
van het Christendom worden er steeds meer
Christenen vervolgd en ook Paulus weet dat
dit lot hem misschien te wachten staat. Na
twee jaar wordt hij naar Rome, wederom
een reis met veel ontberingen, gebracht.
Ondertussen was Nero keizer geworden
die bekend staat om zijn buitengewone
wreedheden. Paulus denkt in deze tijd veel

na over zijn sterfelijkheid en hoewel hij
hoopt op een goede afloop beschrijft hij in de
brieven aan de Christenen van Filippi dat hij
begint te verlangen naar een ontmoeting met
Jezus . Deze is nog steeds niet teruggekomen
op aarde zoals hij gehoopt had en zijn
jarenlange reizen en ontberingen beginnen
hun tol te eisen. In Rome leeft hij ook
in een soort ballingschap. Hij heeft er
toch nog opvallend veel vrijheden, gezien
zijn mogelijkheid om nog steeds brieven te
kunnen schrijven en te prediken, hoewel dit
natuurlijk ten strengste verboden was. Over
het verdere lot van Paulus is weinig bekend
omdat dit nauwelijks meer terug te vinden
is in de bijbel of andere boeken. Algemeen
wordt aangenomen dat zijn vermoedelijke
terechtstelling is verzwegen om de Christenen
niet te demotiveren en omdat hij ook een
van de vele was die dit lot moest ondergaan.
Na de dood van Jezus zijn er gedurende 250
jaar lang Christenen vervolgd. Pas in 380 na
Chr. is het Christendom de officiële religie
geworden in Europa.
We kunnen wel stellen dat Paulus een zeer
bewogen leven heeft gehad. Zijn ambities
reikten ver en volgens velen is hij degene die
het Christendom op de kaart heeft gezet. De
totale ommekeer in zijn leven die hij met
zijn ijver en vasthoudendheid heeft weten
vast te houden is bewonderenswaardig. Maar
wie hij werkelijk was blijkt misschien nog
wel het meest uit zijn eigen woorden.
Korintiërs 1:15;
“….Ik ben de onbelangrijkste apostel, ik
ben het niet waard om een apostel te zijn.
Maar God was goed voor mij, hij liet mij
zijn dienaar worden….”
C. van Waes-vd Bergen

Drie momenten die
in Taizé werden herdacht
Onze gedachten en wellicht ook die van u gingen in het weekeinde van 15 augustus
uit naar de oecumenische kloostergemeenschap van Taizé. Die dag werd stil gestaan bij
het feit dat het de 100e geboortedag van de oud prior Roger Schutz was. Maar ook bij
de 75e verjaardag van de gemeenschap van Taizé. Het thema luidde: Naar een nieuwe
solidariteit. Onder de genodigden was ook de scriba van de PKN-Kerk aanwezig. Zie
voor zijn verslag onder de rubriek actueel www.pkn.nl
Van 9 tot 16 augustus 2015 waren duizenden jongeren van 18-35 jaar samengekomen
op de heuvel van Taizé. Het werd een week met speciale aandacht voor het leven van
broeder Roger. Samen zochten de jongeren naar nieuwe wegen om zijn gedachtegoed
uit te dragen, in hun innerlijk leven en in solidariteit met anderen.
Op 16 augustus 2005, dus alweer tien jaar geleden werd de toen 90 jarige Roger tijdens
het avondgebed in de kerk van de Verzoening door een gestoorde vrouw gedood.
Uit het boekje: ‘Een leven lang liefde over het leven van broeder Roger’, teken ik de
volgende twee uitspraken van hem op:
“Vrede in ons hart maakt het leven mooi voor de mensen om ons heen”.
“Voor allen ligt de bron van vertrouwen in God: Hij is liefde en vergeving;
Hij woont in de ziel van elke mens”.
Ds. Pieter Overduin.

frère Roger Schutz†

Bijdrage Bestuur
Ieder die zich enigszins betrokken voelt bij
de RK kerk in Oost Zeeuws-Vlaanderen zal
wel al op de hoogte zijn van de op handen
zijnde veranderingen binnen onze parochie.
Met name in de kernen waar de kerk gesloten
gaat worden betekent dat voor de parochianen
aldaar wel een zeer ingrijpende gebeurtenis.
Een aantal van onze kernen is al honderden
jaren oud en heeft ook al die jaren een eigen
kerkgebouw. Vele generaties zijn er gedoopt,
hebben hun eerste communie gedaan en zijn
er getrouwd. En van hele generaties is er in
die kerken afscheid genomen. De emotionele
reacties van de parochianen zijn daarom ook
goed te begrijpen.
Allerlei oorzaken hebben er toe geleid dat deze
besluiten genomen moesten worden. Het sterk
verminderde kerkbezoek, de financiële bijdrage
van de parochianen wordt minder en het
onderhoud en exploitatie van de gebouwen wordt
steeds duurder. De parochiekernen die hun kerk
open houden met een kapelfunctie, kunnen de
kerk niet meer gebruiken voor de zondagsviering
maar wel voor gelegenheidsvieringen, zoals
huwelijk, uitvaart en eventueel een viering door
SB36134

de week. In het gebouwenplan dat door het
bestuur naar de bisschop is gestuurd is er vanuit
gegaan dat de kerken met kapelfunctie ook in
het weekend mochten vieren. De bisschop heeft
hierin anders besloten en een aantal kerken
aangewezen waar in het weekend gevierd mag
worden. Dit betekent dat de parochianen uit
de kernen die sluiten en die een kapelfunctie
houden, indien zij naar de weekendviering
willen, naar een andere kerk zullen moeten gaan.
Al deze keuzes zijn gemaakt om de pastorale zorg
in onze parochie te kunnen blijven garanderen.
Er zullen door het pastorale team de komende
maanden nog gesprekken worden gevoerd met
vele vrijwilligers om vooral niet te stoppen
met hun werk, maar om samen in te zetten
op het vorm en inhoud geven aan de nieuwe
parochie. Daarnaast is het ook van groot belang
dat de financiële ondersteuning, d.m.v. de actie
kerkbalans in alle kernen blijft doorgaan, ook in
de kernen die hun kerk moeten missen. Laat ons
samen werken om datgene wat we nog hebben
ook niet verloren te laten gaan.
Namens het parochiebestuur, Jo de Cock

Kerktelefoon/
Kerktelevisie:
vervolg!?

In vorige KerkKoeriers hebben
we de lezers 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.
We hebben de afgelopen periode een
enquête gehouden onder de lezers in
de regio. Daaruit bleek dat het initiatief
wordt verwelkomd. Dat heeft het
parochiebestuur het vertrouwen gegeven
om het initiatief verder uit te werken.
Inmiddels zijn er contacten gelegd met
Omroep Hulst en met Delta. Daar wordt
inmiddels hard met ons meegedacht om
tal van technische en organisatorische
vragen te beantwoorden.
Er worden momenteel twee routes
uitgewerkt. Omroep Hulst is bereid
om met haar technische middelen een
uitzending van de Kerstnachtmis 2015
uit de basiliek op te nemen en herhaald
uit te zenden tot 12 uur op eerste
kerstdag. Op die manier kan zij ervaring
opdoen met het opnemen en uitzenden
van een regionale viering vanuit een van
onze kerken. Daarnaast loopt met Delta
het vervolgoverleg om kerktelefoon of
kerktelevisie structureel mogelijk te
maken. Daarbij is het de bedoeling,
dat wekelijkse uitzendingen life dan
wel “on demand” te volgen zijn. Dat
wordt gerealiseerd door de data naar het
Internet over te brengen en vandaar te
distribueren naar de luisteraar of kijker.
Wij vragen u nog even geduld te oefenen
en ons in de gelegenheid te stellen
een zorgvuldige afweging te maken
zodat het bestuur een weloverwogen
investering kan doen.
Kees van Geloof en Jaap Klok

Wie je ook bent...
Wie je ook bent...
je ook
bent...
Wie
je ook
bent... Wie
jij hebt
talent!
jij
hebt
talent!
jij hebt talent!
jij hebt talent!
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WIJ MOETEN HAAST MAKEN’
(Een oproep door de Raad van Kerken in Nederland)
In een aanloop naar de klimaattop in Parijs
heeft het moderamen van de Raad van
Kerken een verklaring doen uitgaan waarin
het belang van goede afspraken wordt
onderstreept. De kerken vragen de overheden
daarin ‘haast te maken’ met de aanpak
van de klimaatverandering. Hieronder is de
verklaring integraal opgenomen.
Aansluitend bij de verklaring organiseert de
Raad van Kerken in samenwerking met onder
meer Oikos een reeks pelgrimages onder de
noemer ‘klimaatloop’. De eerste tocht vindt
plaats op 19 en 20 september richting
Groningen en Assen. De tweede etappe is
in Alkmaar, de derde in Deventer, de vierde
in Wageningen en de laatste in Heerlen op
14 en 15 november. Tussentijds is er op
24 oktober een landelijke manifestatie in
Utrecht. Wie daaraan mee wil doen of meer
informatie wil, ga naar www.raadvankerken.
nl
Kerken: ‘Maak haast met de aanpak van
klimaatverandering’
Op 30 november 2015 vindt in Parijs de
21e internationale klimaatconferentie plaats
onder leiding van de Verenigde Naties.
De urgentie van het probleem van een
mondiale klimaatverandering is groter dan
ooit. Wanneer de schepping, het leven en de
menselijke waardigheid in het geding zijn,
zeker wanneer het om de meest kwetsbaren
gaat, is het aan de kerk om op te staan
en te spreken in het publieke debat. De
kerken verenigd in de Raad van Kerken
roepen de Nederlandse overheid op om zich
maximaal in te spannen om in internationaal
verband tot een ambitieus en bindend
klimaatakkoord te komen.
De kerken vertolken in de maatschappelijke
discussie over klimaatverandering een
eigen geluid. Zorg voor de schepping en
verantwoordelijkheid voor huidige en
komende generaties maken deel uit van
de kern van het christelijk geloof. In het
maatschappelijk debat, dat veelal vanuit
het perspectief van de technologie of de
economie wordt gevoerd, willen de kerken
samen met andere organisaties het onmisbare
morele en humanitaire gezichtspunt ter
sprake brengen. Klimaatverandering
is immers een moreel vraagstuk nu de
schepping, het menselijk welzijn van huidige
én toekomstige generaties en de humaniteit
in het geding zijn. Humaniteit omvat
voor ons de compassie met, het respect
voor en verantwoordelijkheid voor heel de
schepping, nu en later.
De afgelopen decennia hebben een grote
wetenschappelijke, technologische en
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economische vooruitgang laten zien.
Miljoenen mensen zijn daardoor uit extreme
armoede geraakt. Maar deze vooruitgang
kent ook een keerzijde: de ongelijkheid
neemt toe en de schade aan natuur en milieu
zijn desastreus. De enorme welvaart in delen
van de wereld heeft er niet voor gezorgd
dat alle mensen in deze welvaart eerlijk
delen. Evenmin heeft zij de snelle daling van
biodiversiteit, verarming van ecosystemen
en onvoorstelbare schade aan het milieu
voorkomen. Klimaatverandering als gevolg
van de uitstoot van broeikasgassen dreigt de
allerarmsten het hardst te raken, terwijl zij
de minste mogelijkheden hebben zichzelf te
beschermen. Extreme weersomstandigheden,
droogte, waterschaarste en een stijgende
zeespiegel zijn de ernstige gevolgen van
klimaatverandering en brengen miljoenen
mensen en talloze dieren en planten in
gevaar. Dit alles staat in schril contrast met
de schoonheid en rijke schakering van de
schepping die God gegeven heeft.
De kerken in Nederland verklaren zich,
in navolging van het evangelie van Jezus
Christus, solidair met de meest kwetsbaren
op deze wereld. Zij moedigen hun eigen
leden aan tot gedrag dat leidt tot duurzame
ontwikkeling. Ze roepen overheden op
zich tot het uiterste in te spannen en de
noodzakelijke maatregelen te nemen om
klimaatverandering te beperken. Ook vragen
de kerken iedereen van goede wil om samen
te werken aan een eerlijke economie die in
dienst staat van het goede leven van mensen
en van heel de schepping. Een economie
waarin mensen solidair zijn en waarin de
schepping als gave wordt beschouwd en
behandeld. De vruchten van de schepping
behoren een ieder toe te komen en ook
de generaties na ons hebben recht op een
leefbare aarde waarop zij zich kunnen
ontwikkelen.
In deze verklaring voelen wij als Nederlandse
kerken ons verbonden met de kerken in alle
delen van de wereld. Overal op de wereld
dringen kerkleiders erop aan de dreiging
van een door mensen veroorzaakte grote
klimaatverandering af te wenden. Zo schreef
paus Franciscus in de encycliek ‘Laudato
Si’: “De klimaatverandering brengt een
eenduidige, definitieve en onafwendbare
ethische opdracht met zich mee tot handelen
(....) De vaststelling van een internationaal
klimaatverdrag is een zware ethische en
morele noodzaak’.
De secretaris-generaal van de Wereldraad
van Kerken heeft onlangs gewezen op ‘het
recht te hopen’: “Eén van de ergste acties
die we ten opzichte van elkaar kunnen
plegen is het wegnemen van de hoop bij

de ander (....). We hebben als mensen een
recht om te hopen. Dit gaat om meer
dan pessimisme of optimisme. Het gaat
over hoop als een gave en een kracht om
veranderingen die noodzakelijk zijn te
initiëren en te implementeren’. Hoop is
niet een passief verwachten, maar een actief
werken aan het behoud van de aarde als het
‘gemeenschappelijk huis’ (paus Franciscus)
van mens, plant en dier. Hoop is actief
werken aan vrede en gerechtigheid. Wij
roepen iedereen op hieraan naar vermogen
bij te dragen, in het bijzonder hen die
namens ons zullen deelnemen aan de
klimaatconferentie in Parijs.
Concreet vragen wij om:
1. Te werken aan een internationaal bindend
klimaatakkoord met als doel de opwarming
van de aarde te beperken tot beneden de 2
graden Celsius. Dit akkoord dient heldere
en bindende afspraken over doelen en
verantwoordelijkheden van alle partijen te
bevatten, inclusief een controle systeem,
waarbij de voortgang van de uitvoering van
de maatregelen met regelmaat gerapporteerd
wordt.
Als kerken leveren we daaraan een bijdrage
door op diverse niveaus binnen de kerken en
in samenspraak met mensen buiten de kerk
bezinning te stimuleren, onder meer in het
kader van een ‘pelgrimage van gerechtigheid
en vrede’, die de betrokkenheid op de
schepping onderbouwen en oproepen tot
een duurzame levensstijl.
2. In te zetten op duurzame economische
ontwikkeling, die koolstofarm is en waarbij
ieder telt (de behoeften en rechten van
wie en wat kwetsbaar is, moeten steeds
meetellen). Als kerken in Nederland spannen
we ons daarom ook in voor zover het in
ons vermogen ligt daaraan bij te dragen
met een levensstijl die rekening houdt met
elementen van duurzaamheid. Kerkelijk
gemeenten verklaren zich steeds vaker tot
‘groene gemeenten’.
3. Te werken aan het klimaatbestendiger
maken van landen die het meest kwetsbaar
zijn voor de gevolgen van klimaatverandering,
met een ambitieuze inzet van de meest
welvarende landen met de grootste
(historische) uitstoot van broeikasgassen.
Wij wensen de onderhandelaars in Parijs
veel wijsheid en inspiratie toe. Moge deze
conferentie de doorbraak brengen die zo
dringend nodig is.
(Bron: Raad van kerken en meer info:
www.klimaatloop.nl)

Maria Ommegang – Bergen op Zoom – 28 juni 2015
Zondag 28 juni was de zon al vroeg van
de partij. Het beloofde een mooie dag te
worden; een hoogtijdag voor Bergen op
Zoom waar de Maria Ommegang op de
laatste zondag van juni door de straten trekt.
Ook het Mariabeeld uit Clinge zou weer
meegedragen worden. 4 Dragers (waarvan
de jongste 75 en de oudste 84 jaar is),
vergezeld door 3 dames die de kleding van
Maria een opknapbeurt hadden gegeven
en Jules als vertegenwoordiger van onze
PKC en tevens fotograaf, verzamelden om
8u45 aan onze kerk. Nadat ik hen veel
succes en een mooie dag gewenst had,
vertrokken ze richting Bergen op Zoom.
Daar begon de feestelijke dag om 10u.
met een Eucharistieviering voorgegaan door
vicaris Paul Verbeek. ‘Een mooie, sfeervolle
viering opgeluisterd door een prachtig koor’
aldus de woorden van iemand die eigenlijk
niet zo kerkelijk is. Na afloop werd iedereen,
waaronder ook de burgemeester, buiten
uitgenodigd voor een kopje koffie en kon
er nog even nagepraat worden. Vervolgens
begaven zo’n 50 genodigden (waaronder
ook onze vertegenwoordigers) zich naar de
pastorie waar zij in de prachtige tuin konden
genieten van een heerlijke lunch in een,
naar hun zeggen, zeer gemoedelijke sfeer.
Nadat de innerlijke mens versterkt was,
werd het tijd om aan de voorbereiding
van de Ommegang te beginnen. Ons
Mariabeeld, dat sinds 5 juni in de kerk te
bezichtigen was, werd opgehaald en door

onze mannen naar het Markiezenhof (waar
gestart werd) gedragen. Onze dames werden
met de andere genodigden naar de markt
begeleid om daar plaats te nemen op een
gereserveerde stoel zodat de Ommegang
prima kon worden gevolgd; het leken wel
VIP’s. Om 15u. was het dan zover; onder
het thema: ‘met Maria bidden om vrede’
vertrok de kleurrijke dankstoet voor de
71ste keer door de stad. Met dit thema
wilde men in gedachten zijn bij de zovele
mensen in de nabije en verre wereld die
bedreigd en vervolgd worden. Er werd voor
hen gebeden dat de Vrede en de Rust van
Maria met hen moge zijn. De geschiedenis
van Stad en Land, passages uit het Oude
Testament en de Zeven Vreugden van Maria
uit het Nieuwe Testament werden op een
enthousiaste manier tot leven gebracht.
Opvallend was de grote zorg, besteed aan
de historische kleding en de prachtige
bloemversieringen. De wagens waren een
lust voor het oog. Aan het eind van de
stoet kwamen de mensen met een gastMariabeeld aan de beurt. Dit jaar waren dat
er 2 nl. het Mariabeeld uit Kwadendamme
en onze Maria uit Clinge. Tot slot volgde
het Mariabeeld uit Bergen op Zoom dat
reeds sinds 1960 wordt meegedragen. Het
was een indrukwekkende stoet, al sloeg de
vermoeidheid, mede door de drukkende
warmte, op het einde wel toe. Gelukkig
werd er onderweg voor voldoende drinken
gezorgd wat iedereen enorm apprecieerde.

Rond 17u30 werd de Maria Ommegang
afgesloten in de kerk. Pastoor Verbeek
bedankte iedereen voor zijn enorme inzet.
Mede door het mooie weer en de enorme
inzet van zo’n 1000 deelnemers werd deze
editie weer een groot succes. Tot slot werd
het lied ‘ O.L.Vrouw van Brabant’ door
velen uit volle borst gezongen. Onze mensen
hebben geen gebruik meer gemaakt van
het afsluitend aangeboden drankje, maar
verkozen om vóór de terugreis nog een hapje
te gaan eten. Maar eerst werd ons Mariabeeld
in de auto geplaatst zodat zij vanaf nu weer
op haar vertrouwde plekje in de kerk van
Clinge kan staan. Pastoor Verbeek kwam ook
nog even afscheid van onze Clingse delegatie
nemen met de woorden: ‘tot volgend jaar’
en dat was niet tot dovemans oren gericht.
Toen ik aan de mannen vroeg of ze volgend
jaar inderdaad weer mee wilden doen klonk
het volmondig: ja … als God ’t belieft … al
wordt het wel, gezien onze leeftijd, elk jaar
zwaarder. Wat jong bloed zou welkom zijn’.
Geïnteresseerd ??? Aan wie ook eens naar
deze prachtige Maria Ommegang wil gaan
kijken, zou ik zeggen: houd zondag 26 juni
2016 alvast in je agenda vrij. En tot slot aan
Piet van Geertruy, Theo Verstraeten, Fiel van
Stappen en Wilfried Meert, EEN DIKKE
MERCI !!!
Annemie de Loos-Brijs.

LIEF VROUWKE
Lief Vrouwke
ik kom niet om te bidden
maar om een poos bij U te zijn.
Ik heb U niets te geven
niets te vragen deze dag.
Ik bezit alleen de grote vreugde
dat ik U bekijken mag.

Lief Vrouwke
ik kom niet om te spreken
maar om een poos bij U te zijn.
Ik heb U niets te zeggen
niets te vragen deze dag
maar bewaar voor de grote vreugde
dat ik U bekijken mag.

Lief Vrouwke
ik kom niet om te zingen
maar om een poos bij U te zijn.
Ik heb U niets te bieden
niets te vragen deze dag.
Laat voor mij alleen de grote vreugde
als ik Moeder zeggen mag.
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Voor de jeugd
HERfST
De wind waait door de bomen en schudt hun takken heen en weer.
Gelukkig zit ik lekker binnen want het waait nu steeds meer en meer.
Bladeren in de lente nog zo groen als gras vallen nu een voor een in een grote plas.
Ik mag nu niet buiten spelen want mijn moeder is bang dat ik zal verdwijnen als was.
Maar zo slap ben ik helemaal niet en stiekem zoek ik mijn regenjack.
Ik ren de tuin in met tegenwind en met mijn regenlaarzen aan vind ik al snel een veilige plek.
Niemand die mij hier kan zien of horen en luisterend naar de harde wind.
Buitelen duizenden blaadjes over elkaar heen en zijn zo gelukkig als een klein kind.
Misschien heb ik er uren gestaan of waren het toch minuten of wel duizend seconden?
Nog snel even wat bladeren rapen hier en daar zo ik heb er nu wel genoeg gevonden.
Met een hele stapel groen oranje geel bruin en alles door elkaar heen kom ik weer binnen.
Ik doe ze in een grote zak en stop ze weg zodat ik volgend jaar weer opnieuw kan beginnen.

EGElTjE
Heb jij ze ook al gezien? Egeltjes die met hun korte pootjes
vliegensvlug de weg oversteken? Ik wel, misschien wel al drie
of vier, en ook in de tuin. Af en toe kun je ze horen of zelfs
zien eten. Ze houden van kevers, wormen, insectenlarven,
oorwormen, duizendpoten, pissebedden en kleine slakken die
ze in een keer door kunnen slikken.
Als ze zich vol hebben gegeten gaan ze een slaapje doen. Wat
zeg ik? Zeg maar gerust een hele lange slaap, een winterslaap.
Ze slapen net zo lang tot hun maagje weer gaat rammelen en
dan komen ze vanonder de natte blaadjes weer tevoorschijn.
Als jij ook eens zo’n egeltje ziet bekijk ‘m dan goed maar
maak het diertje niet wakker, want daar houden ze niet van…
ZZZZZZZZZZZZZZZZ
Charlotte

Er zijn appels
Er zijn peren
Knapperig brood
En luxe broodjes
Er is gerst
En er is graan
Er zijn aardappels en uien
Potten honing en zoete taart
Er zijn kersen
Er zijn bessen
Dank u God
Ik neem alles graag aan

KlEURPlaaT

Charlotte
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cluster oost	

Clinge • Graauw • Nieuw-Namen

Gebedsgroep ‘De Bron’
Elke dinsdag, om 9u30, komt in de
vergaderzaal aan de kerk in Clinge
gebedsgroep De Bron bijeen. Vaak krijg
ik de vraag wat die bijeenkomst eigenlijk
inhoudt; het antwoord hierop moest ik
steeds schuldig blijven, terwijl ik er eigenlijk
best ook nieuwsgiering naar ben. Daarom
besloot ik om op een dinsdag in de vakantie,
ja, ze gaan de hele zomer gewoon door, zelf
eens langs te gaan. Toen ik binnenkwam,
was de voorbereiding al in volle gang: stoelen
werden klaargezet, de tafel kreeg een mooi
wit kleedje met daarop een kaars en een
kruisje, liedbundels werden uitgedeeld, ja,
zelfs het koffiezetapparaat werd reeds gevuld.
Iemand vertelde me dat de kaars een speciale
reden heeft; nl. voor priesterroepingen.
Precies om 9u30 startten zo’n 10 personen
(zowel jonge als iets oudere) met een gebed
tot de H. Geest. Het ging er heel spontaan
aan toe, iedereen kon een eigen gebed
inbrengen al was dat geen verplichting.
Deze gebeden werden af en toe onderbroken
met het zingen van een lied, met de gitaar
als begeleiding. Aansluitend hierop werden
dankgebeden naar voren gebracht die door
iedereen beantwoord werden met ‘Lof en
dank aan U, God’. Het steeds wisselen van
gebed en zang gaf aan dit eerste gedeelte een
aangename sfeer. Vervolgens werd er een
stukje uit het evangelie voorgelezen en werd
er tijd genomen voor een korte bezinning.

Bij de voorbeden werd er gebeden om kracht
voor onze zieken; iedereen, die bij de groep
bekend is, werd persoonlijk vernoemd. Ook
onze overledenen werden herdacht. En tot
slot werden de gevraagde intenties uit het
schriftje, dat achter in de kerk bij het
Mariabeeld ligt, en de intenties van de
aanwezigen, aan God voorgedragen. Rond
de klok van 10u30 werd de bijeenkomst
afgesloten met het bidden van een Onze
Vader en een Weesgegroet. Toen de laatste
zinnen van het slotlied ‘Houd ons tezamen
Heer, houd ons tezamen in liefde’ nog
naklonken, werd iedereen voorzien van
een kopje koffie of thee en werd er nog
tijd genomen voor een kort maar gezellig
samenzijn.
De inhoud van deze bijeenkomst komt zo wat
elke week terug, behalve op de eerste dinsdag
van de maand. Die ochtend gaat pastor Ralf

Grossert (of bij verhindering iemand anders
van het pastoresteam) voor in een woorden communieviering, vaak met aansluitend
aanbidding van het Allerheiligste. En af
en toe komt ook pastoor Wiel Wiertz op
dinsdagvoormiddag naar Clinge om voor
te gaan in een eucharistieviering. Deze
bijeenkomsten duren dan wel iets langer.
Ik vond het best een prettige kennismaking
met deze vorm van bidden. Zelf vind ik
het moeilijk om een gebed zomaar in de
groep te gooien maar heb ervaren dat dit
helemaal niet hoeft. Wilt u, zomaar op een
doordeweekse dag, een uurtje van gebed en
bezinning, dan bent ook u van harte welkom
op dinsdagvoormiddag om 9u30 in het
zaaltje naast de kerk in Clinge.
Annemie de Loos-Brijs

Een goede gebuur is beter dan…

Gepubliceerd in” Kerk en Leven” plaatselijk kerkblad van
Kieldrecht en omstreken.

Dit gezegde is zeker van toepassing voor de Sint Michiel Parochie uit
Kieldrecht.

DANKJEWEL!

Wegens renovatiewerken was hun kerk vanaf 31 mei tot en met 17 juli
niet toegankelijk. Er was ook de mogelijkheid om uit te wijken naar
Verrebroek,maar de Sint Josephkerk in Nieuw-Namen is op loopafstand dus
was het logisch dat ze naar de Kauter kwamen. Gedurende deze periode was
hun wekelijkse Eucharistieviering zoals gewoonlijk op zondag om 9 uur en er
vonden ook een drietal uitvaarten plaats. Het Sint Gregoriuskoor repeteerde
enkele malen in de kerk en luisterde de Eucharistievieringen op. De unieke
akoestiek in de Sint Josephkerk was voor het koor een positieve beleving. Aan
het eind van de laatste viering bedankte Pastoor Van de Velde, ook namens
het kerkbestuur
van Kieldrecht,
de plaatselijke
PKC voor de
goede samenwerking en voor
de samenwerkers was er een
fles wijn.
Want een goeie
gebuur is beter
dan… Je weet
maar nooit.

De werken in onze kerk zijn achter de rug. Vorige
zondag ontmoetten wij elkaar voor het eerst in onze
vernieuwde kerk. Langs deze weg wensen wij iedereen
te danken die mee geholpen heeft om alles goed te laten
verlopen. We konden rekenen op de spontane hulp van
vele vrijwilligers. Dankjewel!

Ria Schuddings
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Ook een woordje van dank voor het kerkbestuur
van Nieuw-Namen voor de gastvrijheid. Dankzij hen
konden we verder wekelijks samen eucharistie vieren.
Heel in het bijzonder willen wij hierbij de heer Emiel
Weemaes danken voor het fijn onthaal, het openen en
sluiten van de kerk, het klaarzetten voor de eredienst…
op hem konden we rekenen.
Dank aan het koor om ook in het buitenland onze
wekelijkse viering op te luisteren, onze lectoren en
vrijwilligers die ook in Nieuw-Namen hun taak ter
harte hebben genomen. Dank aan allen die ook de weg
naar de kerk van Nieuw-Namen gevonden hebben om
samen met ons te bidden en te danken. Dankjewel!
Pastoor, leden van de parochieploeg en kerkraad Sint
Michiel Kieldrecht.

Stille werkers
Bij de groep van ‘stille werkers’ kom ik
deze keer bij mijn echtgenoot, Daniël de
Loos, uit. Misschien een beetje raar, zo
voelt het ook, maar ook hij is iemand die,
als kerkhofbeheerder, best veel werk achter
de schermen verricht. Over hoe hij tot dit
vrijwilligerswerk is gekomen, hoef ik weinig
uitleg te geven, denk ik. Toch is het hem
niet ‘opgelegd’, dit werk ligt hem gewoon
en wel omdat het hem prima lukt een
juist evenwicht te vinden tussen ‘zakelijk’
onderhandelen maar ook rekening houden
met het emotionele karakter ervan. Wat
houdt dat werk dan wel in? Wanneer je een
bezoek aan het kerkhof brengt, kom je altijd
wel iemand van onze kerkhofgroep tegen; ik
denk dat de meesten onder jullie wel weten
wie tot deze zeer actieve groep behoren.
Dankzij hen ligt ons kerkhof er ook steeds
verzorgd bij.
Maar … er is meer. Alvorens iemand van
onze dierbare overledenen hier een laatste
rustplaats krijgt, komt er heel wat bij kijken.
Een hele procedure waarvoor Daniël heel wat
afspraken moet maken. Hij heeft hierbij een
goed contact met de uitvaartondernemer, de
grafdelver en het crematorium en ook vaak
met de nabestaanden van de overledene.
Dit laatste is niet altijd gemakkelijk; je moet
in feite ‘zaken doen’ met mensen die het
emotioneel meestal zeer moeilijk hebben.
Toch probeert Daniël zo goed mogelijk
rekening te houden met de wensen van deze

families. Wanneer een overledene gecremeerd
is en nadien de as in het columbarium of
in een urnengraf wordt bijgezet of op de
weide wordt uitgestrooid, is Daniël meestal
ook aanwezig als vertegenwoordiger van de
parochiekerncommissie. Ook na de dag van
de begrafenis of bijzetting volgen er voor
hem nog enkele administratieve taken zoals
zorgen dat de nabestaanden de grafakte
ontvangen, het uitschrijven van de factuur
en het inschrijven van het nieuwe graf in
de computer en op de plattegrond van
het kerkhof. Eens in het jaar zoekt hij op
van welke graven de grafrechten vervallen.
In het begin van het jaar hangt hij in
het mededelingenbord, aan de ingang van
het kerkhof, een lijst hiervan, dit om de
nabestaanden de kans te geven zich bij hem
aan te melden. Toch probeert hij zoveel
mogelijk contactpersonen zelf te achterhalen
waarvoor hij vaak te rade gaat bij de iets
‘oudere’ Clingenaren. Een hele zoektocht
want velen onder hen wonen na 20 of 25
jaar niet meer op hetzelfde adres of zijn
zelf reeds overleden. Toch is deze zoektocht
nodig omdat een graf niet zomaar mag
geruimd worden. In het najaar worden
deze contactpersonen dan door Daniël
aangeschreven en na hun antwoord van
ruimen of verlengen, wordt alles weer keurig
in de boeken verwerkt. Ook voor alle vragen,
wensen en opmerkingen m.b.t. het kerkhof,
kunt u steeds met onze kerkhofbeheerder

contact opnemen. Hij werkt hierbij nauw
samen met onze parochiekerncommissie.
Ik denk dat ik niet onterecht Daniël bij de
groep van ‘stille werkers’ plaats, want ook
al zie je hem niet zo vaak op het kerkhof,
toch loopt hij af en toe eens rond om te
kijken of er geen onregelmatigheden zijn
zoals grafstenen die scheefgezakt zijn, een
aangebrachte beplanting die te groot wordt…
alles wordt door hem nauwlettend gevolgd.
Daniël, bedankt voor dit vele werk. De
afgelopen 8,5 jaar was je, naast zovelen, een
belangrijke schakel in onze vrijwilligersgroep.
Hopelijk wil je dit werk nog vele jaren
blijven verder doen.
Annemie de Loos-Brijs.

cluster west	

Boschkapelle • Hengstdijk • Stoppeldijk
BEGRAAFPLAATSEN:
Hengstdijk....Stoppeldijk.....Sas van Gent. 13-9-15

Mijn belangstelling gaat van kindsbeen af uit
naar het kerkhof. Geboren naast het kerkhof,
tussen de kerk en het café op Hengstdijk,
was dat een doodgewone situatie. Een heg
was de afscheiding. Een heg met hier en daar
grote kijkgaten. Een mooie gelegenheid om
stil te staan bij dood en leven. Was ik daar
zo mee bezig? Nee, maar zoiets gaat vanzelf.
Ik gluurde door de heg naar de oude graven,
de struik met daaronder de ongewijde aarde,
verderop, naast het hoofdpad, de hoge graven
van de pastoors, Het belangrijkste was wel
het graf van Betje de Wit, bijna 106 jaar
oud geworden. Het bidden voor levenden
en doden deed ons stilstaan bij leven en
dood. Doordat we vooral op Allerzielen gingen
bidden voor de zielenrust van de overledenen
(pasjonkelen) gaf ons de wetenschap dat er
meer is dan dood. Ervaring leert ons: Na leven
komt dood. Na dood komt leven. Dood doet
leven. Na regen komt zonneschijn.... Waarom
zou het bij dood en leven anders zijn. Een
kerkhof is een kerkhof zul je zeggen..... Niets
is minder waar. Elke begraafplaats heeft zijn
geschiedenis. Het zou mooi zijn te zoeken
naar wat eigen is bij een kerkhof. De namen?
de mensen met hun verleden? Het leven van

deze mensen die samen het leven van een dorp
vormden, de cultuur, die door hun toedoen
is ontstaan, waaruit jij misschien gevormd
bent, het geloof waaruit deze mensen dachten
en werkten. enz. enz. Mijn belangstelling
gaat uit naar de plaatselijke begraafplaats op
Stoppeldijk, waar mijn ouders, grootouders
en familieleden en mensen van het dorp
begraven liggen. Het is te bewonderen hoe de
begraafplaats regelmatig onderhouden wordt.
In vakantietijd bezoek ik graag een kerkhof
of begraafplaats in het buitenland, met zijn
rijkdom aan symbolen, zijn geschiedenis,
cultuur, mensen die geschiedenis maakten
op gebied van politiek, kunst, schrijvers. enz.
Je herkent personen die je al eens meer tegen
kwam in de krant, literatuur, in je jeugdjaren.
Ga zo maar door. Kerk en maatschappij zijn zo
nauw met elkaar verbonden.
Laten we een kijkje nemen in de geschiedenis.
Begraven in de kerk heeft geduurd tot 1824.
Het was een voorrecht voor mensen die het
konden betalen. Dit is afgeschaft gedurende
de Franse overheersing en heel officieel in
Nederland bij wet verboden in 1828.
Mijn aandacht werd getrokken door
een krantenartikel over de oude, gesloten

begraafplaats aan de Paul Krugersdreef in
het hartje Sas van Gent. Die is onlangs in ere
hersteld door de werkgroep ‘t Oude Kerkhof
en de Stichting Landschapsbeheer Zeeland en
de Heemkundige Kring Sas van Gent. Met
regelmaat gaan vrijwilligers daar elke woensdag
aan het werk. U bent er welkom als u eens
een kijkje wilt nemen. Natuurlijk kunnen
ze ook daar nog vrijwilligers gebruiken. In
Sas van Gent besloten de ontvanger en de
kerkmeesters in 1801 een kerkhof te maken
voor ‘roomsche gemeijntenaeren’ naast de
oude kerk van voor 1893, omgeven door
muren, die deels nog te zien zijn. Dit oude,
naast de kerk gelegen Katholieke Kerkhof
is in 1923 geruimd. Men mocht daarna op
deze grond bouwen als men omzichtig te
werk ging ingeval vergane resten van lijken
werden aangetroffen. Hier kwam de RK
jongensschool en het oude patronaatsgebouw.
Ook deze vindt u niet meer terug. De Oude
Begraafplaats aan de Krugersdreef die we gaan
bezoeken is hierna in gebruik genomen, maar
ook nu niet meer in gebruik. Overledenen
worden nu begraven buiten Sas van Gent.
Op 7 januari 1902 is dit parochiekerkhof
ingezegend. Veel notabelen deden een verzoek
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(burgemeesters, dijkgraven,
landbouwers, advocaten)

-Ludovica Thomas. De familie Thomas uit
Hoofdplaat heeft in de loop der eeuwen zeer
veel grond in Zeeuws-Vlaanderen verworven
en ontgonnen uit de slikken en kreken. Ze
waren ook weer betrokken bij de cementen betonfabriek van Picha-Stevens. Via
Zeeuws-Vlaanderen drong het gebruik van
gewapend beton in Nederland door. Wat
vermeldenswaard is ook het volgende: In
1892 werd in Sas van Gent door Joseph
Cuypers de Maria Hemelvaartskerk (ofwel
de Cuyperskerk) gebouwd, een neogotische
kerk ontworpen met een gewelf van gewapend
beton. Het is de eerste kerk in Nederland
waarbij een gewelf van “cement-ijzer”, ofwel
gewapend beton, werd toegepast. Dit unieke
experiment kwam tot stand door contacten
van de plaatselijke pastoor met Louis Stevens.
Deze Louis Stevens, advocaat en burgemeester
van Sas van Gent trouwde met met Maria
Malotaux, dochter van Nicolas Malotaux,
die suikerfabrikant was te Sas van Gent, de
latere CSM. Louis Stevens werd er directeur.
U ziet het: Zeeuws Vlaanderen staat goed op
de kaart.

om hun familieleden te laten overplaatsen,
waarover straks meer. Even terug naar 1876.
Ten westen van het baarhuisje was lange tijd de
begraafplaats voor de Hervormde Gemeente.
Deze werd later Algemene begraafplaats. Ook
dat vinden we niet meer terug. Het is nu een
mooie speelplaats voor kinderen. Wel zien
we de prachtige hulst heg, die verder ook de
omheining van de Oude begraafplaats vormt.
De hulsthaag rond het “Oude Kerkhof ” is al
meer dan 130 jaar oud, aangeplant in 1878.
Dat was de afscherming van het openbare/
hervormde kerkhof. Van het RK Kerkhof
was toen nog geen sprake. Als we vanaf
de hoofdingang het kerkhof oplopen zien
we rechts voor ons de 4e klasse en links
de 3e klasse. U ziet geen verschil. Enkel in
uw portemonnee. Want per klasse verhoging
gingen ook de begraafkosten omhoog. De
graven liggen in de richting van de calvarieberg
met Christus aan het kruis, die verlossing heeft
gebracht. Vooraan, apart, liggen de kinderen
die na hun geboorte, maar voor hun eerste
communie zijn gestorven. Deze grafjes ‘kijken’
in omgekeerde richting. Deze kinderen hebben
nog niet die verlossing nodig. Zij zijn niet in
staat tot echt zondigen.
Vele bekende personen uit het verleden van
Sas van Gent zijn er begraven, onder wie
directeuren van grote fabrieken en pastoors. Ik
wil er enkele noemen en in het kort iets over
hen te vertellen. Interessant voor Sas van Gent,
maar zeker ook voor de opbouw van Zeeuws
-Vlaanderen en omgeving. De calvarieberg
is tot stand gekomen, mede door toedoen
van de familie Stevens. Zij hebben verzocht
dat hun ouders van het oude kerkhof naar
dit kerkhof werden overgebracht. Hiervoor
kregen zij toestemming.
-Johannes Stevens 1819-1882 koopman in
granen. Uit dit geslacht komt het bedrijf
Picha-Stevens voort, de eerste beton/cement
fabriek van Nederland.

bierbrouwers,

Het baarhuisje of dodenhuisje.
In krantenartikelen uit 1925 wordt gesproken
over het overbrengen van lijken naar het
dodenhuisje. Jammer dat veel dodenhuisjes
zijn opgeruimd. Soms doen ze dienst als
opbergplaats voor onderhoud gereedschap.
Zeer de moeite waard om zich te verdiepen in
de geschiedenis van deze gebouwtjes. Een zeer
mooi klein bakstenen lijkenhuisje, vindt u,
circa 1872, op de begraafplaats van Stoppeldijk,
opgeknapt in 2010, nog helemaal gaaf en
daardoor waardevol vanuit cultuurhistorisch
oogpunt. Het heeft een zadeldak met pannen
tussen voor en achtergevel met een trapje aan
de top. In de top siermetselwerk (vlechtingen).
In de voorgevel de deur met daarboven een
kleine verticale ventilatieopening.
Het maakt, wat bouw betreft deel uit van het
kerkcomplex van architect P. J. Soffers.
Het blijkt dat het lijkenhuisje van Sas van
Gent door de gemeente is gebouwd. In
de raadstukken van 1930 wordt door de
raadsleden gevraagd om verbetering van de
luchtkokers, omdat katten het gebouwtje
binnendringen en dit is niet bevorderlijk voor
de hygiëne. Gele rozen sieren het kerkhof op,
maar wie goed kijkt vindt er mossen en planten
eigen aan begraafplaatsen. Hopelijk behouden
ze hun plaatsje. mossen met hun bijzondere
namen: patatzakbekermos, kopjesbekermos,
spitssmaragdsteeltje, planten als maagdenpalm
en vrouwenmantel, naast buxus en taxis.
Tot slot, een grote groep van 30 personen
volgden met belangstelling de verteller... die
ons enthousiast rondleidde. Na afloop van de
rondleiding volgde een fikse regenbui. Deze
deed ons beseffen dat we veel geluk hadden
gehad met het weer.

We zien hier ook het familiegraf van
Malotaux. Pierre Malotaux, goed katholiek
is niet bijgezet, omdat hij gescheiden van zijn
vrouw en samenlevend met een vriendin door
de bisschop op de katholieke begraafplaats
geweigerd werd. Hij heeft wel een plaatsje
gekregen op het algemeen gedeelte van deze
begraafplaats, pal achter het hier staande
baarhuisje. Enkel zijn steen en een straatnaam
herinnert ons nog aan zijn verleden. We
mogen zeker niet vergeten dat hij zeer
gewaardeerd werd voor wat hij (vader en
zoon) voor het welzijn van de bevolking
heeft gedaan. Er is een grafkelder van de
familie Wauters-Dumoleyn. te beginnen bij
Hendrikus Wauters, dijkgraaf , echtgenote
Carolina F. Dumoleyn en hun kinderen.

Josephine Hamelinck

LEVEN, HOE DOE JE DAT?
Als iemand mij zou vragen: ‘Leven hoe doe
je dat?’ Dan zou ik daar geen antwoord op
kunnen geven.
Wie kan dat wel?
Er zijn nou eenmaal geen antwoorden in
de sfeer van: zus of zo moet je het leven
aanpakken. Het leven leeft in jou, en doet in
zekere zin wat het wil, en dat is lang niet altijd
wat je zelf wilt. Als het leven dit en dat met je
voor heeft, dan kun je het niet ontlopen. Dat
wil zeggen dat het niet onverstandig is, als je je
niet opstelt als degene die het voor het zeggen
heeft, want dan kom je vele malen bedrogen
uit. Van de andere kant moet je ook niet alles
zomaar op zijn beloop laten. Dat is het andere
uiterste, maar tussen die twee ligt een vorm van
aanvaarding, en die vorm lijkt mij de meest
gezonde. Wie in het leven een mysterie over
het hoofd ziet, komt regelmatig in de clinch
met de vervelende dingen die op zijn levensweg
komen.
Als hij op die momenten over een bepaalde
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overgave beschikt, kan hij op iets terugvallen
en er makkelijk overheen komen. Zelf ben
ik iemand die in een bijna voortdurende
verwondering leeft, en dat heeft mij vele malen
getroost als ik getroffen werd door ’n groot
verdriet. Nu ben ik zover dat het wonder
vrijwel altijd bij me is. Het zit ergens van
binnen. Ik neem het overal met me mee en
ik kom het tegen in de kleinste dingen van
de dag.
Mijn geloof in ’t wonder ( het bovennatuurlijke)
heeft mijn leven verdiept en mij een rust
gegeven die ik voordien nooit had. Ik heb
geleerd te kijken naar ‘het levende’, wat
het ook mag zijn, en er meer in te zien dan
wat mijn ogen waarnemen. Dat vermeld ik
hier niet als lofzang op mijzelf, ik vind die
zienswijze de gewoonste zaak van de wereld,
want ik voel in het ‘bovennatuurlijke’ iets heel
‘natuurlijks’. Waarom zou ik plotseling plechtig
gaan doen als ik over mysterie praat? Het
wonder hoort bij mij. Het leeft in mijn adem

en ik hoor het in het kloppen van mijn hart.
Het ligt niet ver van mij vandaan op een
hemelse wolk, ik hoef er geen ingewikkelde
theorieën over op te zetten, het wonder in
mij spreekt een duidelijke taal die ik verstaan
kan, en waar ik veel aan heb gehad toen de
beproevingen op mijn weg kwamen. Ik geloof
in God. Maar niet in een moeilijke God, een
plechtige oude heer, maar in een God die de
liefde zelf is, en die liefde is niet ver weg, ze is
in u en mij en in ons allemaal, en rondom ons
in het licht van de dag, en in het donker van de
nacht, en in alle seizoenen, want liefde is leven
en leven is liefde.
Laat ik de aanhef van dit stukje nog even
herhalen: Als iemand mij zou vragen: ‘Leven,
hoe doe je dat? dan zou ik zeggen:
‘Begin maar met lief te hebben.’
Dit is een stukje van Toon Hermans uit het
boekje wie is jong wie is oud

CLUSTER midden

Hulst
In de ban van de Efteling

Kinder- en Jeugdkoor De Walnoten heeft
twee bijzondere koorseizoenen achter de rug.
In het kader van een kinderkorenwedstrijd
mocht het koor in juni 2014 in de Efteling
optreden met eigen gekozen liedjes naast een
aantal verplichte nummers. In juli volgde de
grote finale in het pretpark om een plaats te
bemachtigen in de nieuwe Sprookjesboom,
de Musical.
Ook in het daaropvolgende koorseizoen liet
het Efteling-virus het koor niet met rust.
Naast de repetities voor de gezinsvieringen,
Kerst, Eerste Communie en een gezamenlijk
optreden met de Young Band, werd er hard
geoefend aan de Eftelingmusical, compleet
met sprookjesfiguren als Roodkapje,
Pardoes, de Fakir, de Pasha, Langnek, de
Trollenkoning, Holle Bolle Gijs en een stel

kabouters. Dankzij de hulp van ouders, die
hun beste beentje voorzetten om het koor
van de mooiste attributen en kleding te
voorzien, kon de musical op 7 juli jl. voor
een volle Truffino-zaal in de Blaauwe Hoeve
in Hulst worden uitgevoerd.
In de musical wordt de Efteling verrast
met een optreden van een kinderkoor
uit... Hulst. Terwijl De Walnoten worden
rondgeleid door Pardoes, stelen twee boeven
zijn Gouden Sleutel. Ze verstoppen zich in
een kabouterhuisje waarvan het dak omhoog
gaat, wanneer de dirigente van het koor
op de toverklarinet van de Pasha speelt.
Gelukkig is Pardoes – hoe kan het ook
anders – heel vergevingsgezind en mogen
de boeven nadat ze de Gouden Sleutel aan
hem hebben teruggegeven, ook delen in de
feestvreugde.

Inmiddels staan De Walnoten voor een
nieuwe uitdaging: het ontwikkelen van een
apart kinderkoor (t/m groep 7) en een apart
jongerenkoor (vanaf groep 8) met ieder een
eigen repertoire. Kinderen die graag zingen,
zijn van harte welkom. Voor info en opgave:
Sandra den Exter, tel. (0114-) 320167 of
rsdenexter@zeelandnet.nl
Mariëlle Vleeshouwers

EN TOCH DOORGAAN…
De kerk als gebouw “Zo maar een dak boven
wat hoofden…” maar toch. Het gebouw, de
plaatselijke kerk is mensen dierbaar. Ooit
stroomden alle kerken groot en klein vol maar
de tijd van de volkskerk is voorbij. Andere tijden
nopen tot andere bestemmingen en nieuwe
wegen inslaan. Samen kerkzijn vereist meer dan
ooit een andere inzet; de handen ineen slaan
en - met respect voor wat was – geloven en
vertrouwen in nieuwe vormen van hedendaags
kerkzijn; gelovige mensen in verbondenheid
samen! Niet overal zal meer eucharistie gevierd
worden maar “een parochie is meer dan het
vieren van eucharistie. Het betekent ook
ontmoeten. Het goddelijke voltrekt zich in al
wat is” (citaat Abt D. Hendrickx, Abdij Berne)
De basiliek van de H.Willibrordus te Hulst
wordt met ingang van 2016 de parochiekerk
voor de parochie H. Maria Sterre der Zee.
Beleid is: te streven naar een wekelijkse
eucharistieviering in de basiliek op zondag
met de mogelijkheid om elkaar na afloop te
ontmoeten onder het genot van een kopje
koffie. Mensen uit Hulst en kerkbezoekers
uit omliggende kernen worden hiervoor van
harte uitgenodigd. Parochiekerk zijn is een
uitdaging, gave en opgave om een pluriform

denkende en gelovende gemeenschap, gastvrij
te ontvangen en een gevoel van saamhorigheid
te bieden. Bouwen aan een levende parochie;
een gemeenschap van mensen die omzien naar
elkaar, zoals omschreven in onderstaande tekst.
Ik geloof in een levende parochie,
waar iedereen zich thuis voelt,
waar mensen ontvangen worden als gasten,
waar men begaan is met elkaar.
Ik geloof in een levende geloofsgemeenschap
die op zoek is naar de eenzame mens,
die de zieke aandacht geeft
en waar oudere mensen worden ondersteund.
Ik geloof in een levende gemeenschap,
waar kinderen welkom zijn.
waar plaats is voor rusteloze zoekers
en waar jongeren een oase vinden van rust,
even ‘pauze’ kunnen houden.
Ik geloof in een levende parochie,
die beademd wordt door de geestkracht van Jezus
en waar iedereen tegen elkaar zegt:
‘Ik ben er voor jou.’
(René Hornikx, Adem ons tot leven. Kok 2008
(fragment)

Een levende parochie, gelovige mensen, niet
zweverig maar zoekend, mensen die er voor
gaan… doorgaan te volharden in het goede!
Religie, geloven, is geen kennen en weten maar
beseffen, beleven en zoals liefde, leven, lijden,
niet of nauwelijks te verwoorden. Het is en
blijft zoeken en tasten, stotteren en stamelen.
Religie is de omgang met God in ons dagelijks
leven, is samen met anderen op weg gaan.
In verbondenheid, eenheid en harmonie
zoeken naar de diepere zin van het leven;
liefde als grond, fundament en wezen van de
werkelijkheid. “Mijn religie is liefde. Waar de
karavaan van de liefde ook heen trekt, haar weg
is de weg van mijn geloof”, aldus Ibn Arabi.
Het is goed te ervaren dat er zoveel mensen zijn
die met de karavaan mee trekken, samen op weg
gaan. Mensen, vrijwilligers op allerlei gebied,
die bouwstenen aanreiken voor een levende
parochie. Vrijwilligers, jong en oud, die soms
in beeld maar vaak ook achter de schermen
doen wat gedaan moet worden; onmisbare
steunpilaren voor een levende parochie.
Onze parochie/kern wil graag een open deur
zijn voor mensen, waar ook vandaan. Bijzonder
willen wij u in het kader van ontmoeten en
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gastvrijheid attenderen op de wekelijkse InloopKoffiemorgen. Iedere donderdag voormiddag
tussen 10.00 uur en 11.30 uur, staat de deur van
de pastorie, Steenstraat 22 te Hulst, voor u open.
Loop gerust eens binnen, iedereen is welkom en
de gastvrouw zal u graag onthalen op een kopje
koffie. Kerkbezoekers wordt momenteel ook de
mogelijkheid geboden om iedere 2de zondag
van de maand na afloop van de viering, elkaar in
de basiliek onder het genot van een kopje koffie
te ontmoeten. Plan is thans om dit gebruik uit
te breiden tot een wekelijks gebeuren. Vanaf
januari 2016 wordt ieder uitgenodigd op zondag
voormiddag in de basiliek en het samen vieren
in groeiende verbondenheid af te sluiten met
het samen koffie drinken en elkaar ontmoeten.
Voor het realiseren van de uitbreiding van
deze activiteiten zijn wij – naast de bestaande
werkgroep koffieverzorgenden - op zoek naar
aanvulling van vrijwilligers. Is het misschien
iets voor u om in een gezellige sfeer samen met
anderen de zorg voor de koffie ontmoetingen
op u te nemen? Laat het ons weten, u bent van
harte welkom! (voor meer informatie: tel.0114720350)
Met spijt in het hart maar met dank voor hun
inzet namen we recent ook weer afscheid van
een aantal vrijwilligers maar we zijn blij dat
we ook weer een nieuwe vrijwilliger mogen
verwelkomen:
> Mevrouw De Deijn – de Block, heeft haar
werkzaamheden voor de Aktie Kerkbalans om
gezondheidsredenen moeten beëindigen. Wij
zijn haar heel veel dank verschuldigd voor haar
jarenlange inzet en wensen haar van harte alle
goeds.
>Mevrouw Tilly Hemelaar heeft vele jaren de
Kerkkoerier in de binnenstad – een wijk van
maar liefst 72 adressen - bezorgd. Zij is hiermee
gestart in 1997 en vindt nu de tijd gekomen om
het stokje over te dragen. Mevrouw Hemelaar,
hartelijk dank voor uw jarenlange inzet. Wij
wensen u van harte alle goeds.
>Het is prettig dat zich inmiddels een nieuwe

bezorger voor de binnenstad wijk heeft
aangemeld; welkom meneer Hans van Koolwijk.
Wij hopen dat het bezorgwerk u voldoening zal
geven.
> Mevrouw Jolanda van Schil-Scheerders
heeft als lid en secretaresse van de werkgroep
Kinderliturgie en Katechese 1e H. Communie,
heel veel jaren, heel veel werk verzet. Jolanda,
was de spin in het web, de bezige bij, die
steeds opnieuw weer bereid was de schouders
eronder te zetten en bij te dragen aan de
werkzaamheden rondom de E.H. Communie in
onze kern. Jolanda, je tomeloze inzet, ervaring
en deskundigheid zal gemist worden maar we
respecteren je besluit om na zoveel jaren het
stokje over te dragen. Heel veel dank!
>Na een enerverende periode (van parochie
naar parochiekern) waarin heel veel werk
verricht werd door de heer Wilmar Vermaire
om de boekhouding van onze parochiekern
tot in de puntjes te verzorgen, heeft hij er voor
gekozen zijn werkzaamheden m.i.v. 1 juli 2015
te beëindigen. Wij respecteren zijn keuze maar
het moge duidelijk zijn dat zijn inzet gemist
wordt. Wij zijn de heer Wilmar Vermaire heel
veel dank verschuldigd voor de precisie en
perfectie waarmee hij de boekhouding van onze
parochiekern heeft behartigd. Wilmar, hartelijk
dank!
>Een jarenlang vertrouwd gezicht op de pastorie,
een vrijwilliger, een digitale duizendpoot, die
eigenlijk niet gemist kan worden, maar toch…
Per 1 september 2015 heeft de heer Huub
Albregts zijn taak als vrijwilliger ICT-deskundige
beëindigd. Het is ons niet gelukt om per die
datum een opvolger te vinden maar gelukkig
is Huub nog bereid om incidenteel handen spandiensten te verrichten en mogelijke
opvolger/s in te werken. Huub, je was jarenlang
de ‘tovenaar achter de PC’, de administratie
van de parochiekern en Navision was bij jou
in goede handen, zoveel vragen wist jij met
één druk op de knop te beantwoorden…. We
zullen je missen maar zijn dankbaar voor alles
wat je zoveel jaren met zoveel enthousiasme

hebt gedaan. Het troost dat je nog niet helemaal
‘buiten beeld’ bent. Huub, heel erg bedankt!
VACATUREBANK:
De parochiekern Hulst is dringend op zoek
naar:
- aanvulling van de parochiekerncommissie.
Wilt u meedenken over beleid m.b.t. het reilen
en zeilen van de parochiekern? Organisatorische
kwaliteiten en belangstelling voor onderhoud
en bouwzaken zijn een pré. Belangrijkste
voorwaarde is echter een enthousiaste inzet om
in een gezellige sfeer bij te dragen aan een levende
parochiekern. Laat het ons weten als u hiervoor
belangstelling hebt. De parochiekerncommissie
zal u graag uitnodigen om u nader te informeren.
- administratieve medewerker/ICT-er:
Na het vertrek van de huidige vrijwilliger, de
heer Huub Albregts, zijn wij dringend op zoek
naar een man/vrouw die bereid is de schouders
onder deze taak te zetten. Het betreft met
name de verwerking van de gegevens van de
parochianen, nieuwe leden, vertrekkende leden,
vrijwilligers, etc.
De heer Albregts is graag bereid om diens
opvolger in te werken en u nader te informeren
over de werkzaamheden, tijdsbesteding en
wat dies meer zij. (Voor meer informatie:
parochiekern Hulst tel. 0114-312130)
- uitbreiding Koffie/Werkgroep
Wij zoeken uitbreiding voor de Koffiegroep.
Mededeling voor alle vrijwilligers:
Onze jaarlijkse dank-je-wel-avond voor
vrijwilligers is gepland op zaterdag 16 januari
2016. Noteert u deze avond alvast in uw
agenda?!
Tot slot: Iedereen bezit een schatkist gevuld met
talent, ook u! Verzilver uw talenten en meld u
aan als vrijwilliger voor onze parochiekern.
Parochiekerncommissie
en
werkgroep
vrijwilligersbeleid Hulst
Nelly Janssen – de Kooning (coördinator
vrijwilligersbeleid Parochiekern Hulst)

cluster noord	 Kloosterzande/Ossenisse • Lamswaarde • Terhole
Allerheiligen en Allerzielen
Uitnodiging woord- en communieviering Allerheiligen en Allerzielen
Op zondag 1 november a.s. wordt weer de jaarlijkse woord- en
communieviering voor Allerheiligen en Allerzielen in Kloosterzande
verzorgd. Zoals eerdere jaren gaat de werkgroep deze dienst voor. In
deze dienst wordt in het bijzonder stil gestaan bij de overledenen van
afgelopen jaar. Ook is er de mogelijkheid om een misintentie aan te
vragen voor een dierbare die al eerder overleden is. Op gepaste wijze
zullen we alle overledenen persoonlijk herdenken en proberen we steun
en troost te bieden aan de nabestaanden. Als extra ondersteuning zal na
het noemen van de namen een lied gezongen worden dat uiting geeft aan
het gevoel dat ieder heeft na het verliezen van een dierbare. Uiteraard zal
ook het parochiekoor haar medewerking verlenen.
We willen eenieder die de behoefte voelt om op wat voor wijze dan ook
een dierbare te herdenken van harte uitnodigen voor deze dienst. We
geloven dat deze dienst een bijdrage kan leveren aan het rouwproces dat
jaren kan duren en dat het een goede manier is om samen het verdriet,
maar ook de mooie herinneringen te delen. Als het weer het toelaat, gaan
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we na de dienst naar de begraafplaats, waar we de gelegenheid geven
een kaarsje te ontsteken ter herinnering aan uw dierbare(n). Graag zien
we u tegemoet op zondag 1 november, 10.30uur in de parochiekerk te
Kloosterzande.
Tiny Burm
Impressie van de aankleding tijdens de dienst van Allerzielen in de
parochiekerk Kloosterzande.

De haan kraait voort…
Op het moment dat dit artikel wordt
geschreven is de deadline van de herfsteditie
formeel alweer verstreken, maar we hebben
éénmalig uitstel aangevraagd. We willen deze
keer rapporteren over een wel heel bijzondere
vrijwilligersavond van de parochiekern Ter
Duinen op zaterdagavond 19 september
2015. Het is de laatste jaren altijd lastig
gebleken voldoende animo te vinden voor een
goedbezochte vrijwilligersavond. Het aantal
deelnemers neemt toch steeds verder af, terwijl
we toch nog steeds bijna 150 vrijwilligers tellen
op de lijst, verdeeld over bijna 50 werkgroepen.
Meerdere vrijwilligers vervullen daarbij diverse
taken. Als redenen van afwezigheid op een
dergelijke avond wordt veelal aangegeven dat
de avond oubollig is en spelletjes zoals bieden,
jokeren en bingo toch echt uit de tijd zijn. Het
aantal jongere deelnemers loopt ook terug en de
gemiddelde leeftijd van de vrijwilligerslijst ligt
inmiddels boven de 50. Nu hebben we de laatste
drie jaren geprobeerd het geheel op te luisteren
met het in de bloemen zetten van jubilerende
vrijwilligers en daarvoor was ook een heuse
inhaalslag noodzakelijk. Eerst de vrijwilligers
die al meer dan 40 jaar hun diensten bewijzen
aan de kerk en de kerkgemeenschap; het jaar
daaropvolgend alle vrijwilligers met meer dan
25 “dienst”jaren en vorig jaar 10 jaar en langer.
Daarbij komt dat we vorig jaar extra aandacht
hebben geschonken aan Karel van Kerckhoven
(50 jaar vrijwilliger, die een heuse pauselijke
onderscheiding ten deel viel) en dit jaar nog
Anna van der Velpen (met maar liefst 70 (!)
jaren bloed, zweet en tranen, die op 6 maart jl.
de pelgrimstas uit handen van de burgemeester
kreeg uitgereikt). Maar ja, wat nu, het aantal
deelnemers aan de vrijwilligersavond was vorig
jaar alweer teruggelopen naar 65.
Dit jaar hebben we het dus maar eens
over een andere boeg gegooid en voor dit
heuglijke feit een bekend gospelkoor uit
Middelburg gestrikt. Het Gospelkoor Glorify
trad deze zaterdag op van 19.30 tot 21.00
uur afgewisseld met stimulerende verzen
voorgedragen door onze eigen solisten pastor
Ralf Grossert, Maria Serrarens-van Waes en
Annie Audenaert. Het koor zingt prachtige,
toepasselijke liederen zoals “Testify of Love” en

“Schuilplaats”, begeleidt door de vaste band en
met tekstuele omlijsting op groot scherm. De
avond heeft thema’s meegekregen die passen bij
de vastberadenheid en bereidwilligheid van een
trouwe vrijwilliger, en is gratis toegankelijke
voor het hele publiek. Ook zijn, via alle
parochiekernen, de vrijwilligers van onze
parochie H. Maria Sterre der Zee, en alle
regionale koren uitgenodigd. Tevens staat de
avond in het teken van het afscheid van
organist, koorleider Johan Vernimmen, die al
vele, vele jaren ons parochiekernkoor Cantate
Domino wekelijks begeleidt op het orgel in
onze kerk. Johan vindt het eigenlijk nog te
vroeg om te stoppen; hij had nog zo graag
jaren achter het kerkorgel gezeten. Maar aan
alles komt een eind en beter op een goede
manier afscheid nemen dan te laat. Namens
alle vrijwilligers van onze parochiekern danken
wij via deze weg Johan, en zijn vrouw Annie
uiteraard, voor zijn jarenlange toewijding. Op
zondagochtend 20 september was zijn officiële
laatste optreden in de wekelijkse viering.
Uiteindelijk telden we ruim 35 vrijwilligers,
dus weer drastisch minder dan vorig jaar. Voor
de organisatie van deze avond is dat natuurlijk
een grote domper. Veel tijd en moeite wordt
besteed aan zo’n avond en wanneer dat dan
niet aanslaat is dat niet leuk. Gelukkig is het
optreden van het Gospelkoor Glorify ook
bezocht door anderen, hetgeen de avond alsnog
tot een groot succes maakte en dat smaakt naar
meer! We sloten samen het optreden af met
het Marialied van onze parochie “O reinste der
schepselen” gezongen door ons eigen kerkkoor

Cantate Domino, begeleidt door Anita Valckx
en mede dankzij de bijval van het gospelkoor
en het publiek werd dat een hele mooie
samenzang. Ruim 100 aanwezigen genoten van
een uniek optreden.
Tijdens de vrijwilligersavond keken we samen
terug op een hectisch jaar, waarbij onze H.
Martinus kerk dan weer parochiekerk op was
en dan weer af was. We zijn heel tevreden over
ons nieuw evenement op Witte Donderdag
(de Passion Live op groot scherm) en het
kunstweekend Kunst In Kerk in het weekend
van 16 en 17 mei deed het voor de tweede
keer ook weer prima. We registreerden twee
speciale jubilarissen (Tiny Seij-van Kampen
kreeg de Gregorius penning voor haar 25
jarig lidmaatschap van ons kerkkoor en Anna
van der Velpen ontving de Pelgrimstas voor
haar 70 jaar optreden als vrijwilligster) en
6 vrijwilligers kregen op deze avond een
boeket bloemen vanwege het feit dat ze dit
jaar 40 jaar als vrijwilliger te boek staan (Roos
Hiel-Geeraerds, Marlou de Boeij-van Poorten,
Ria van Leemput-de Bruijn, Lies Mahu-van
Assche en het echtpaar Jeannie en Piet van
Waterschoot). Het werd hiermee toch een
hele gezellige avond. Zeker de moeite van een
bezoek waard…denken wij!
Naast deze Kerkkoerier is dit artikel en alle
vorige artikelen uit de reeks op de website
van de parochiekern Ter Duinen (www.
parochiekernterduinen.nl) te vinden.
Arnold Mannaert

Bouwbedrijf De Caluwé en Broekaart B.V.

• Nieuw- & verbouw woningen • Timmerwerken • Betonwerken • Utiliteitsbouw
SB26152

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

SB26156

KINT ELECTRO KLOOSTERZANDE

E L E C T R O T E C H N I S C H I N S TA L L AT I E B E D R I J F - R A D I O, T V e n H U I S H O U D E L I J K E A P PA R AT E N

A.E.G. • PHILIPS
MIELE • GOEDE SERVICE

v.o.f. G.A.M. KINT-VAN KAMPEN
CLOOSTERSTRAAT 76 - KLOOSTERZANDE - TEL. 0114-681429
Kerkkoerier - 17

cluster zuid	

Heikant • Koewacht • St. Jansteen

Blij en dankbaar Koewacht
Samen met de PKC hebben we ons als
Kerkbelang Koewacht ingezet voor het open
houden van de kerk in Koewacht. We zijn
niet alleen erg blij, maar ook dankbaar
dat de bisschop dat heeft gehonoreerd en
niet gekozen heeft voor een proefperiode.
Dat betekent niet dat we nu op onze
lauweren kunnen gaan rusten, dat beseffen
we heel goed. Er zal veel moeten gebeuren
om de geloofsgemeenschappen levendig
te houden. Gelukkig hebben we een
geweldig vrijwilligersteam en zangkoor. De
zondagsdiensten worden nog steeds redelijk
bezocht. Op een gewone zondag zitten er
zo’n 80 mensen in de kerk. Vanaf juni
2014 tot juni 2015 waren er gemiddeld
100 mensen aanwezig. Hierbij zijn speciale
diensten, als uitvaarten, niet meegerekend.
Mede dankzij de zang en orgelmuziek zijn
de diensten altijd heel sfeervol.
Als stichting willen we de PKC
blijven ondersteunen, vooral om de
onderhoudskosten van het gebouw te helpen
opbrengen. Het zal duidelijk zijn dat we
daarbij de hele gemeenschap hard nodig
zullen hebben. Naast financiële bijdragen,
die we aftrekbaar voor de inkomstenbelasting
kunnen maken, is ook allerlei hulp nodig
voor het assisteren bij evenementen en
kleine onderhoudsklusjes aan het gebouw.
Op 22 augustus was er de dorpsbarbecue
ten bate van de kerk. We hebben ook
een maandelijkse Eucharistieviering voor
de Poolse gemeenschap die volledig in het
Pools wordt gevierd. Ook is er weer een
gospeldienst gepland. We zijn nog bezig
allerlei plannen uit te werken.
We roepen iedereen op die iets voor onze
kerk wil betekenen, op welke manier dan
ook, zich te melden. Wij hebben u hard
nodig! Een simpel mailtje naar kerkbelang@
zeelandnet.nl of iemand van de PKC of
Kerkbelang aanspreken volstaat.
Laten we ons samen als Parochie H.
Maria Sterre der Zee inzetten om onze
geloofscultuur te behouden!

G.van de Sijpt. Namens Kerkbelang
Koewacht
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Oproep Parochiekern Koewacht
Nu de beslissing is genomen dat
onze kerk definitief open blijft
(er is ook geen proefperiode
aan verbonden), moet zo snel
mogelijk worden gestart met de
uitvoering van het beleidsplan dat
vorig jaar is opgesteld om onze
geloofsgemeenschap vitaal en het
kerkgebouw in goede staat te
houden.
Wij denken dat de uitvoering
van dit beleidsplan het beste
gerealiseerd kan worden met een doorstart van de Parochiekerncommissie in een (gedeeltelijk)
nieuwe samenstelling. Graag willen wij een aantal nieuwe leden aan het team toevoegen. U
kunt daarover nadere informatie krijgen, of liever nog u onmiddellijk aanmelden bij een van
de leden van de PKC Koewacht of via e-mail kerkbelang@zeelandnet.nl. Wij rekenen op u!
(PKC Koewacht)
G.van der Sijpt PKC Koewacht
Geslaagd dorpsfeest barbecue Koewacht
De BBQ die werd gehouden op zaterdag 22 augustus 2015 voor het behoud en het
onderhoud van onze kerk op Koewacht mag als geslaagd worden omschreven.
Om 8.00 uur in de ochtend waren de vrijwilligers (10-tallen) al aanwezig op het Kerkplein.
Met z’n allen werden de tenten, toilet en bar opgezet om tegen de middag alles klaar te
hebben. De dames maakten de tafeltjes en stoelen nog schoon
en het feest kon beginnen. De eerste gasten konden al om
16.30 uur een plaatsje zoeken in de schaduw onder de tenten;
de weergoden waren ons zeer goed gezind.
De gasten (97 in totaal) waren in een goede stemming en
begonnen om 17.00 uur te eten van alles wat hoorde bij deze
barbecue, die zeer goed verzorgd was door slager Huiskes.
Deze werd diverse malen bezocht voor de verschillende
soorten vlees en salades, evenals de bar, waar met het zweet
op het voorhoofd getapt en geschonken werd. Ook pastoor
Wiertz en pastor Katrien van de Wiele gaven aan het einde
van de avond nog acte de presence. Dat het gezellig was bleek
‘s avonds om 22.00 uur: de gasten wilden nog blijven, ook
toen de lichten uitvielen. Maar..met z’n allen alles opruimen
en inladen, was met
zoveel vrijwilligers
zo gepiept. Het
Kerkplein was weer
opgeruimd en de
parking t.b.v. de
zondagsdienst was
weer vrij. Al met al
kijken we terug op
een geweldig feest
en zeer belangrijk
een goede opbrengst
voor onze kerk.
Misschien wel een
stimulans voor een
vervolg???
(Jo de Theije)

CALVARIEBERG SINT JANSTEEN
Reeds vele jaren geleden werd geconstateerd
dat de calvarieberg op de R.K. begraafplaats
te Sint Jansteen erg aan het vervallen was.
Na jaren van wikken en wegen, met name
ten aanzien van de financiering, werd
uiteindelijk op 22 januari 2015 tijdens een
infobijeenkomst over de toekomst van de
R.K. kerk van Sint Jansteen besloten tot
restauratie / renovatie van de calvarieberg.
Op 21 april 2015 werd in een voorbereidende
vergadering de uiteindelijke aftrap gegeven.
De groep vrijwilligers, waarvoor zich op 22
januari reeds 8 personen hadden aangemeld,
groeide die avond uit tot 22 personen;
voorwaar al een groot succes! Ing. Han
Bleyenbergh had een rapport vervaardigd
met bijbehorende ontwerptekening.
Helmut Celie zou zorg dragen voor de
feitelijke professionele ondersteuning en de
vrijwilligers zouden zorgen voor de hand- en
spandiensten.
Op 28 april stortte een aantal vrijwilligers

zich op het slopen van de bestaande
calvarieberg. De hartvorm moest gewijzigd
worden in een ronde vorm en vóór de berg
zou een absouteplaats gecreëerd worden.
Al snel kwam men er achter dat onder
de bestrating van de berg niet enkel zand
lag, maar ook veel puin. Bovendien was
er aan de voorzijde onder de grafplaat van
pastoor Schets nog een grafkelder aanwezig.
De daarin aanwezige overblijfselen moesten
bijgezet worden in een van de kelders aan
de achterzijde van de calvarieberg. Daardoor
liep het afbreken enige vertraging op. Na
het verwijderen van de bedekking werd
begonnen met het graven en storten van
de fundering. Met het leggen van de eerste
rij betonblokken (zgn. AB-blokken van 15
kg. per stuk) werd de definitieve vorm
van de muur vastgelegd. Daarna werd de
muur langzaam opgebouwd door het in
wildverband verlijmen van de stenen op
elkaar. Gelijk met het ophogen van de

muur werd de berg aangevuld met de losse
grond, die voor dat doel opzij gelegd was.
Uiteindelijk werd de grond tot het gewenste
niveau opgehoogd met een laag tuinaarde
en afgewerkt met cocopeat. Als afronding
van het geheel werd er een gevarieerde
beplanting
aangebracht.
Daarnaast
zijn er op en rond de calvarieberg nog
werkzaamheden verricht, zoals het verven
van het kruis op de berg, het aanleggen van
een absouteplaats, het verplaatsen van het
zitbankje, het vernieuwen van de deksteen
boven de grafkelders, het opknappen van
de grafkelders aan de achterzijde en het
plaatsen van een informatiebord aan de
ingang van de begraafplaats. Van alle fasen
van de renovatie werden in totaal ruim
400 foto’s gemaakt. Een deel daarvan is in
een fotoboekje opgenomen. Alle vrijwilligers
krijgen dit boekje als aandenken met dank
voor het vele werk. Op 29 juni werd na de
kermismis de calvarieberg door pastoor Wiel
Wiertz plechtig ingewijd, begeleid door het
St. Gregoriuskoor en onder toeziend oog van
vele parochianen en oud-parochianen.
Paul Prince.
Beste vrijwilligers,
Hartverwarmend was het om te weten dat
zo’n grote groep vrijwilligers zich voor dit werk
inzette. Het resultaat is geweldig. Nog vele
jaren kan en zal de parochie gebruik maken
van het kerkhof. Namens alle parochianen
en allen die er regelmatig hun geliefde doden
koesteren: Bedankt.
Omer Calle.

Volop werk in Heikant
Het besluit om de Heikantse kerk per 1 januari af te waarderen tot
een gebouw met de functie “kapel” is in Heikant in het algemeen
gelaten ontvangen. Veel mensen vinden het jammer dat “we” niet
gewoon “kerk” kunnen blijven met diensten in het weekend, maar
alles is beter dan de kerk die dicht gaat. Er wordt dan ook in Heikant
al hard nagedacht over de nieuwe situatie. Over wat er allemaal nog
wel kan in en rondom de kerk, bijvoorbeeld op gewone weekdagen,
maar ook over de vraag hoe dat dan straks in het weekend zal
gaan. Er zijn namelijk meerdere locaties om te kerken mogelijk
en de tijdstippen van de diensten verschillen nogal. Ook over
carpoolen wordt al gesproken, maar aangezien in Heikant het aantal
kerkgangers dat geen eigen vervoer heeft vrij beperkt is, zal dit niet
al te ingewikkeld worden

foto.) Door een stukje inzet van vrijwilligers gaan de kosten hiervan
beperkt blijven tot ongeveer €10.000,-. De stichting die zich in
Heikant inzet voor het kerkgebouw heeft toegezegd de helft hiervan
voor zijn rekening te nemen. Inmiddels is ook de procedure voor de
goedkeuring in gang gezet. Ook kerkelijke molens malen langzaam,
maar we hopen nu toch echt op heel korte termijn hiermee aan de
slag te kunnen.
Karel Martinet

Een grote uitdaging zal het ook worden om samen met de PKC er
voor te zorgen dat zonder weekendviering de kerk in de Heikantse
gemeenschap een goede rol kan blijven vervullen. Hoe houden we
straks het gevoel vast dat we kerkelijk een “kern” zijn? Gelukkig zijn
er al enkele goede ideeën.
Nu er eindelijk weer zekerheid is dat ons kerkgebouw een aantal
jaren open blijft willen we ook het nodige gaan doen aan het
gebouw zelf. Mede door het lange wachten op duidelijkheid over de
toekomst moet er nu snel wat gedaan worden aan het zinkwerk van
de platte daken en enkele goten. Platte stukken dak bevinden zich
boven de uitgebouwde biechtstoelen en ook op de hulpsacristie (zie
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GRAAUW

SLUITING
KERKEN
TERHOLE

STOPPELD

IJK

De bisschop en vele medewerkers
hebben besloten dat enkele kerken
van onze parochie moeten sluiten
vanwege de bouwkundige conditie,
het aantal kerkbezoekers etc.
Toch willen wij als redactie van de
Kerkkoerier hier niet zomaar aan
voorbij gaan. De parochies: H.
Maria Hemelvaart te Graauw, de H.
Johannes de Doper in St. Jansteen,
de H. Gerardus Majellakerk in Terhole
en de H. Gerulphuskerk te Stoppeldijk
zijn de parochiekerken, die gesloten
gaan worden.
Wij willen allen die zoveel jaren gewerkt,
soms “gevochten” hebben om hun
kerk te behouden hulde brengen en

dankzeggen voor hun tomeloze inzet.
Dit willen wij doen door nog eenmaal
al de kerkgebouwen, waarvoor een
andere bestemming gevonden moet
worden, of worden afgebroken, in
onze Kerkkoerier op te nemen in de
vorm van een foto. Daarom is de
achterkant van deze uitgave geheel
gewijd aan voornoemde gebouwen.
Wel hopen wij dat uw inzet niet verloren
gaat en wij u in de overblijvende
parochies mogen begroeten, hetzij
gewoon als kerkganger, hetzij als
vrijwilliger(-ster) voor de gehele
parochie H. Maria Sterre der Zee.
De redactie

ST. JANSTEEN
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