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teN GeLeide
Voor u ligt alweer de laatste kerkkoerier van
onze 14de jaargang 2015-2016. De tijd gaat
snel.
Hopelijk heeft u een mooie vakantieperiode
gehad en u zult inmiddels in het dagelijkse
leven de draad weer opgepakt hebben, samen
met de mensen om u heen.
In dat dagelijkse leven ziet en ontmoet u,
zoals iedereen, elke dag mensen, waar dan
ook. Hoe dikwijls zijn we niet op elkaar
aangewezen, in welke vorm dan ook en
moet je een beroep doen op de ander. We
denken dikwijls zo gemakkelijk: we redden
het wel alleen. Maar is dat ook echt zo? Is dat
wijsheid? Zou het niet goed zijn eens tegen
elkaar af te wegen of het wel zo verstandig is
steeds alles in je uppie te willen doen. Wat is
wijsheid? Vertrouwen hebben in elkaar. We
hebben elkaar zo nodig!

Breed gezien kom je het leven tegen in
kleine vreugden, in klein en groot verdriet,
in dingen waar je vluchtig aan voorbij gaat
of die je vaak niet eens ziet. We moeten het
hebben van elkaar. Van diegenen, die we
tegen komen, woorden die gezegd worden,
in wijsheid die opborrelt in je zelf of hoort
bij anderen, goede en minder goede dingen,
ook dat, en de wijsheid die tot je komt in de
Oorsprong van ons Leven.
Wij hopen dat u in onze kerkkoerier hier en
daar wat gedachten tegenkomt waar u iets
mee kunt.
Ideeën, gedachten of gevoelens die u kunnen
helpen bij wat diepgang op de dagelijkse
weg.
De Redactie.

VertroUweN
een jong meisje was gewend dagelijks naar school te lopen. Hoewel het die dag
slecht weer was, vertrok het meisje als altijd van huis. ‘s middags betrok de lucht,
de wind werd hevig en al gauw was de lucht gevuld met donder en bliksem. de
moeder van het meisje vroeg zich bezorgd af of haar dochter bang zou worden
onderweg en ze moest er niet aan denken hoe gevaarlijk de bliksem kan zijn.
een bliksem kliefde als een vlammend zwaard door de hemel, kort daarop gevolgd
door een daverende donderslag. de moeder wilde niet langer wachten en stapte
in haar auto om haar dochter tegemoet te rijden. al gauw zag ze haar kleine meid
in de verte lopen. Bij elke bliksemschicht stond ze stil terwijl ze lachend naar de
hemel keek. de moeder riep haar de auto binnen en vroeg: “wat ben jij nou aan
het doen?” Het meisje antwoordde: “God blijft maar foto’s van mij maken.”

HeLPeNde HaNdeN GezoCHt Voor de
PeUter KLeUter KerK
Op zondag 27 november 2016 is er weer Peuter Kleuter Kerk. Deze keer zijn we te gast in
de kerk van Clinge. We starten om 11.00 uur en gaan terug naar huis rond 12.00 uur. Op
een speelse, kindvriendelijke manier gaan we stilstaan bij het uitzien naar Kerst, de advent,
met het thema ‘Van Donker naar Licht’.
De opbouw van de viering is altijd hetzelfde. Er is een welkomstpraatje, we steken een kaarsje
aan en doen een gebedje, we luisteren naar een verhaal, soms zingen we een lied of hebben
een spelletje of doe-opdracht. Daarna is het tijd om een knutselwerkje te maken. Na het
knutselen is er iets te drinken voor alle kinderen en grote mensen. We sluiten af met het
bidden van het Weesgegroet en wensen iedereen wel thuis…
We gaan deze Peuter Kleuter Kerk voorbereiden op
woensdag 19 oktober 2016 in de pastorie van Hulst,
Steenstraat 22. We starten om 20.00 uur.
Wil je wel eens weten hoe we dat doen?
Of heb je een leuk Adventsideetje voor
de kleuters en peuters? Je bent van
harte welkom.
Meer info bij Jessy de Kerf
jessydekerf@zeelandnet.nl of
Katrien Van de Wiele
kvdwiele@zeelandnet.nl

BeriCHt Uit Het oeCUmeNisCH oVerLeGorGaaN
Op 30 juni vond het laatste avondgebed
in Taizé stijl plaats met als thema Vacare,
vrij voor God, vrij voor jezelf en vrij voor
de ander…
We mogen weer terugblikken op een goede
opkomst van bekende maar soms ook
nieuwe mensen. Fijn dat het Avondgebed
ook laagdrempelig blijkt te werken voor
mensen van binnen en buiten de kerken.
Zo oecumenisch willen we ook zijn. Aan
het eind van het avondgebed vertelden wij
dat een van onze teamleden, Peter Saey, de
oecumenische werkgroep gaat verlaten. Wij
zijn hem dank verschuldigd voor de vele
jaren dat hij zijn inbreng heeft gegeven en

telkens opnieuw inspiratie met ons wilde
delen. Wij wensen hem alle goeds toe.
Gelukkig hebben we met de komst van
Cees Cosijn uit Terneuzen en Reina
Hermans-Koning uit Vogelwaarde weer
twee nieuwe leden mogen begroten. Sarina
de Schepper zal voorlopig nog als standby haar medewerking verlenen. Met Ralf
Grossert en ondergetekende zien we weer
uit naar een betekenis vol oecumenisch
nieuw seizoen. Inmiddels als u dit leest
heeft het avondgebed in de vredesweek
plaatsgevonden met als thema Vrede
verbindt!

Ten slotte: wij hopen dat u een goede
zomerperiode achter de rug hebt waarin
momenten van bezinning en vrij zijn tot
hun recht kwamen.
Het eerstvolgende avondgebed zal
plaatsvinden op do. 1 december en zal in
het teken van Advent staan. Aanvang 19.30
uur in de H. Catharinakerk te Hengstdijk.
Ook dan hopen wij velen van u te mogen
begroeten.
Mede namens het oecumenisch overlegorgaan,
ds. Pieter Overduin

de sCHoUders eroNder!
Sinds januari 2012 zijn de 13 voormalige
parochies in Oost Zeeuws-Vlaanderen
gefuseerd tot de nieuwe parochie Heilige
Maria Sterre der Zee. Bij de fusie is een nieuw
parochiebestuur aangetreden bestaande
uit vertegenwoordigers van de voormalige
parochies. Dat bestuur heeft hard gewerkt om
zo veel mogelijk eenheid en samenwerking te
bewerkstelligen. Op een aantal terreinen is
dat goed gelukt, voornamelijk dank zij het
instellen van gezamenlijke werkgroepen die
ieder een afzonderlijk taakveld beheren.

samenwerking binnen én tussen de 5 clusters:
zuid, oost, noord, west en midden (=Hulst)
in onze parochie. Dat vraagt bestuurlijk om
een sterkere organisatie per cluster: ieder
met een eigen kerncommissie (PKC). De
samenstelling van het parochiebestuur zal
in lijn hiermee zodanig veranderen, dat er
naast de 4 “onafhankelijke” leden (pastoorvoorzitter, vicevoorzitter, secretaris en
penningmeester), vertegenwoordigers uit de
5 clusters PKC’s zullen worden benoemd.

Om de vitaliteit van de parochiegemeenschap
te behouden en te stimuleren is een
parochieplan 2016-2020 opgesteld, dat
tijdens de bestuursvergadering van afgelopen
september is goedgekeurd en nu bij het
bisdom is ingediend. We zullen U in de
komende tijd meer in detail over dit plan
informeren. Het maken van plannen is één,
het implementeren ervan is iets anders. Dat
vereist dat alle geledingen van onze parochie
in goed onderling vertrouwen samenwerken
en dat de benodigde inspanningen eerlijk
zijn verdeeld, naar ieders mogelijkheden en
verantwoordelijkheden.

Het werk in de parochie is grofweg in
twee hoofdgebieden te verdelen: pastoraat,
catechese en diaconie aan de ene en de nodige
faciliterende activiteiten aan de andere kant.
Hiertussen bestaat geen scherpe scheidslijn;
beide werkvelden lopen in elkaar over. Dat
geldt met name voor diaconie, de zorg voor
mensen die het moeilijk hebben en voor
parochieopbouw, met o.a. de ondersteuning
van onze vrijwilligers. Het is dan ook
vanzelfsprekend, dat het pastorale team en
het bestuur intensief samenwerken om ieder
met eigen inbreng en verantwoordelijkheid
aan de vastgelegde doelen te werken. Om
deze zaken duidelijk in de verf te zetten werd
op 9 september een “heidag” gehouden,
een dag waarop het pastoraal team en de
bestuursleden zich onder leiding van een
moderator intensief over deze taakverdeling
hebben gebogen.
Het werd een zeer interessante dag, waar
het onderlinge begrip sterk is gegroeid en
ieders rol bij het samen optrekken duidelijk
is uitgekristalliseerd. Op het eind van deze
dag zijn een aantal speerpunten gedefinieerd
met daarbij een kartrekker, een persoon, die
zich bereid heeft verklaard dat onderwerp uit
te diepen, initiatieven te nemen en met een
plan van aanpak te komen.

Eén van de meest wezenlijke kernpunten
van dit plan is het versterken van de

De speerpunten zijn in willekeurige volgorde:
• het vitaliseren van de actie kerkbalans,

Door omstandigheden gedwongen heeft het
bestuur ook moeilijke beslissingen moeten
nemen, waarbij het sluiten van 4 kerken en
de herbestemming van 4 andere tot kapel wel
de moeilijkste was omdat deze grote impact
hebben gehad. Dat besluit heeft er toe geleid,
dat er parochianen teleurgesteld hebben
gereageerd en dat de parochiebijdragen zijn
verminderd. Om te zorgen, dat dit niet
leidt tot een negatieve spiraal, moeten we
ons gezamenlijk maximaal inzetten om onze
parochie vitaal te houden en de successen te
vieren, die we samen boeken.

• de vorming en organisatie van clusters,
• het opzetten van één centraal
parochiesecretariaat,
• een gezamenlijke pastorale activiteit “Feest
in de Kerk”,
• een speciaal evenement, dat bij voorkeur
aansluit op een bestaand, succesvol
initiatief, waarbij een zo breed mogelijke
doelgroep aangesproken wordt en
• de afronding van de kerksluitingen.
U hoort te zijner tijd meer over deze
initiatieven.
Ik wil afsluiten met de laatste paragraaf van
het Parochieplan: “Het bestuur streeft naar
eenheid in verscheidenheid. Het uiteindelijke
doel is tot één gestroomlijnde parochie te
komen, waar het belang van de parochie
als geheel voorop staat. Contacten en
uitwisselingen tussen de kernen worden sterk
gestimuleerd. Waar bepaalde activiteiten
wegvallen dienen via samenwerking deze
lacunes zoveel mogelijk opgevuld te worden.”
Stan Bosman, vicevoorzitter

De huid van bomen
rekt en schuurt
en trekt en barst.
Groeien verloopt
zelden rimpelloos.
Geert De Kockere
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Het VerHaaL VaN de KLeiNe, oUde Boom
Ik ben een boom.
Klein.
Ja, een kleine oude boom
Iedereen ziet mijn stam en kruin.
Maar niemand ziet hoe oud ik ben.
Hoe doorleefd.
Mijn groene bladeren zijn al lang
afgevallen, want het is herfst geweest.
Ik wil niet dat de houthakkers op mij
met hun bijl tekeer gaan. Nee!
Hopelijk komt de winter gauw en sneeuwt
het, zodat mijn bladeren en kruin bedekt zijn
met sneeuw.
En dat hij me ermee volledig bedekt, zodat
niemand zelfs nog mijn ‘overgebleven schors’
hoeft te zien van mijn gestorven stam en kruin.
Maar dat enkel mijn wortels in het goede stuk
grond blijven waarop ik mocht uitgroeien tot
een oude, wijze boom.
Maar, ik ben maar een boom.
Ik kan me niet verplaatsen, want mijn wortels
zitten in de grond.
Dus ik kan niet weg.
Wachten, gewoon wachten tot er iets gebeurt,
dat is alles wat ik kan doen.
En ondertussen zie ik rondom mij andere
bomen, waar houthakkers met een bijl, hun
stam doorhakken tot schors en zie die zelfs
verbranden.

Ik vond dit gedichtje al googelend op het
internet. Het is zo mooi verwoord hoe wij
mensen ons soms voelen: ik kan mij niet
verplaatsen, ik ben al oud, mijn wortels
zitten in de grond. En toch blijf ik
hopen op een plaats waar ik blij zal
zijn. Dit kan verwijzen naar het leven
nu maar ook in het leven na onze
dood.

Maar ik kan hen niet meer compleet helpen,
door mijn huidige toestand.
Soms blaast de wind in mijn bruin geworden,
uitgedroogde bladeren.
Door af en toe dit klein tochtje wind, probeer
ik me soms mee te bewegen in de richting van
de wind, zodat die andere bomen deze wind
voelen, als teken dat ik aan hen denk, omdat
zo zoiets niet verdienen.
Ooit zal ik op de plaats zijn waar ik toe behoor.
De plaats met alle andere lieve, toffe bomen.
En dan zal ik blij zijn.
Ook al weet ik niet precies hoe ik me dit moet
voorstellen.

En ik vond dit gedicht ook betrekking
heeft op onze parochie: het is niet
gemakkelijk om als de oude takken mee
te wuiven met de wind. Mee te bewegen
met alle ontwikkelingen waar wij in onze
parochie mee te maken hebben. En toch
blijft deze oude boom geworteld in onze
prachtige traditie, in onze prachtige beelden.
En tegelijkertijd hopen op een toekomst
waar de boom behoort, waar hij samen is
met vele andere lieve bomen. Kortom een
kerk waar iedereen zich thuis voelt. En net
als die oude boom weet ik ook nog niet
precies hoe ik mij dit allemaal voor moet
stellen. Maar de wortels liggen er en de
toekomst ook.
Chantal van de Walle
Pastoraal werkster HMSdZ

reLiGie eN aNtisemitisme
In alle media zoemt het van commentaar
op religie en antisemitisme. We moeten
onderscheid maken. Niet alle uitlatingen over
religie zijn negatief. Er bestaat ook oprechte
belangstelling. Menigeen zal zeggen helemaal
niet antisemitisch te zijn. In gesprekken kun
je soms wel iets bemerken van een kritische
houding ten opzichte van het Jodendom
en niet minder over de politiek van Israël.
Al gauw glijden denkpatronen dan van
antizionisme naar antisemitisme. Er ontstaat
een bijna onoverbrugbare kloof. Het gesprek
loopt vast.
Het is de harde realiteit, die door de recente
aanslagen in Europa en elders en de politieke
ontwikkelingen in het Midden-Oosten, zich
verscherpt. Dit tij is niet zomaar te keren. We
moeten er van uitgaan, dat die problemen
ons blijven achtervolgen. Tegelijk mogen we
niet schuwen om erover na te denken en zo
vermijden ons machteloos te voelen.
Er is onderscheid te maken tussen anti
judaïsme, antisemitisme en antizionisme.
Kritiek en je afzetten tegen Joden ( anti
judaïsme ) is voor de Joden al een ervaring
en pijn van eeuwen en eeuwen her. Politieke
en kerkelijke bewegingen hebben daar ook
een kwalijke rol in gespeeld. Eind van de
18e eeuw komt de rassenleer in beeld,
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waarmee alle volkeren in categorieën worden
ingedeeld met typische kenmerken van lijf,
cultuur en denken. Het oude anti judaïsme
verbindt zich daarmee. Er ontstaat fervent
antisemitisme met dramatische gevolgen.
De Sjoa.
Het Zionisme, het verlangen naar Zion,
is al sedert de eerste ballingschappen en
diaspora in de Joodse beleving aanwezig.
In de Pesachgebeden klinkt ‘volgend jaar
in Jeruzalem’. In het Midden Oosten en
in het H. Land, Eretz Israël, hebben altijd
verspreid veel Joden gewoond. De pogroms
rond begin 19e eeuw o.a. in Midden Europa
en Rusland leiden tot emigratie van Joden
naar o.a. Amerika en tot de opkomst van
het Zionisme. Zionisme groeide uit tot
een krachtige beweging met toenemende
hervestiging in het Land.
De oprichting van de Staat Israël in mei
1948 in de toenmalige politiek verwarde
wereld en te midden van de daar aanwezige
bevolking van Joden, Christenen en
Moslims leidde tot verzet tegen de Joden
en tot fel antizionisme, later verhevigd door
de zelforganisatie van de Palestijnen en de
problematiek van de nederzettingen. Deze
factoren maken het gesprek en de kans
op vrede heel gecompliceerd. Israël is een

democratisch land, dat in principe iedere
groepering recht wil/moet doen. Het blijkt
moeilijk en is ook moeilijk. Het juiste
vergt wel niet aflatende inspanning van alle
betrokken partijen.
De verwikkelingen hebben ook alles te maken
met religie, die hierdoor in kwaad daglicht
komt. Joden, Christenen en Moslims als
de ‘Abrahamitische’ godsdiensten zijn als
verwanten geworteld in de Semitische
(!) geschiedenis. Ieder heeft zijn eigen
geschiedenis doorgemaakt qua periode van
ontstaan, het ontwikkelde gedachtegoed
(tradities) en belijdenissen. De Joodse
traditie legde de basis met als richtsnoer
een zwaar accent op de menselijke ethiek,
de opdracht van Gods geboden. Kern is het
dringend appel op recht en gerechtigheid
voor iedereen. Iedere religie kent heel wat
‘verpakking’ in gebruiken en (theologisch)
denken. Maar de basis, de open en eerbiedige
verhouding van mens tot mens en van mens
tot God, is voor ieder doorslaggevend en
sterk. Daar is de toekomst op te bouwen in
verzoening en vrede.
Frans Zwarts, lid Katholieke Raad voor Kerk
en Jodendom (KRI).

BiJzoNdere maNNeN iN de BiJBeL
Mattheus, ook wel Levi genaamd
Je zekerheden achterlaten, in het bijzonder
de materiële, dat doen niet veel mensen. Levi
deed het wel en sloeg een totaal andere weg
in en werd apostel van Jezus.
Mattheus kwam uit Kafarnaüm, een
nederzetting aan de oever van het meer
van Tiberias en was daar tollenaar. Hij
was in dienst van de Romeinse bezetter,
onder Herodus Antipas en eiste in die
functie belastinggeld op van de bevolking.
Hij werd, net zoals de andere tollenaars,
als verrader gezien van zijn eigen volk en
als collaborateur van de vijand. Hij mocht
daarom bijvoorbeeld niet in de tempel
komen of getuige zijn in een rechtszaak en
zijn huis werd als onrein gezien. Tollenaars
kregen ook geen loon, er werd van hen
verwacht dat ze voor hun eigen inkomsten
zorgden door meer belasting te vragen dan
nodig was en het restant zelf te houden.
Toen Jezus hem op een dag ontmoette
tijdens een doorreis, zat Mattheus op een
kruispunt in zijn tolhuisje. Jezus ging naar
hem toe en kwam naast hem staan en zei;
”Volg mij”. Totaal onverwacht stond Jezus
daar van wie hij al eerder verhalen had
gehoord. Deze keer werd Mattheus niet
geminacht of veroordeeld maar werd hem
als het ware de hand aangereikt. In feite werd
elke tollenaar als een melaatse beschouwd,
afgeschreven, erger nog, een melaatse was
tenminste nog onschuldig. Met aan de ene
kant de vijandigheid van zijn eigen volk en
aan de andere kant de verplichtingen aan
een brute overheerser zat Mattheus gevangen
in een beklemmend systeem. Prompt liet
Mattheus zijn geld en tolplaats voor wat het
was en volgde Jezus. Hij nodigde hem uit bij
hem thuis en nodigde ook andere tollenaars
en mensen uit die hij aan Jezus wilde
voorstellen. De volgende dag werd Jezus
aangesproken door verschillende apostelen
en Farizeeën die hem hekelden vanwege
het bezoek aan een tollenaar. Jezus, zei
toen: “Gezonde mensen hebben geen dokter
nodig, maar wie ziek is wel. Ik ben niet
gekomen om rechtvaardigen te roepen maar
om zondaars aan te sporen een nieuw leven
te beginnen”. (Mat. 5:27-32)
Er wordt algemeen aangenomen dat
Mattheus, Levi genoemd door Marcus en
Lucas, het evangelie van Mattheus heeft
geschreven, maar hier wordt serieus aan
getwijfeld. Het evangelie is in ieder geval
geschreven rond 70 na Chr., zo’n kleine
veertig jaar na de dood van Jezus. Het
zou een reactie zijn op de gruwelijkheden
van de Joodse oorlog. De aanleiding van
die oorlog was de weerstand van een deel
van de joodse bevolking, de Zeloten,
tegen de meedogenloze en onverbiddelijke
overheersing van de Romeinen die in allerlei
opzichten respectloos domineerden ten

opzichte van de bevolking. De Zeloten
weigerden belasting te betalen en pleegden
aanslagen op hooggeplaatste Joden die
heulden met de vijand. In een poging de
opstand van de Joden neer te slaan, werd
door de Romeinen alles uit de kast gehaald.
Dit resulteerde in een zeer bloedige oorlog
die naar schatting aan zo’n 600.000 tot
1.300.000 mensen het leven heeft gekost.
Jeruzalem was een van de laatste bolwerken
die verslagen moest worden. De belegerde
stad werd vervolgens in brand gestoken en
een erg groot deel van de bevolking (men
schat het aantal slachtoffers op 100.000
mensenlevens) is daarbij om het leven
gekomen. Ook het gehele tempelcomplex
werd vernietigd bij deze enorme brand. De
triomfboog van Titus ( 81 na Chr.) herinnert
aan het neerslaan van de Joodse oorlog en is
nog steeds te zien op het hoogste punt van
de Via Sacra op de heuvel Velia, in Rome.
Het kan niet anders dan dat de overlevenden
ontredderd en verslagen achterbleven en
in het licht van die totale ontwrichting is
het evangelie van Mattheus geschreven. Dit
evangelie is heel gestructureerd geschreven
en alles is in juiste chronologische en
geografische volgorde geplaatst. De schrijver
vindt het heel belangrijk om Jezus voor te
leggen als de Messias uit de profetieën uit
het oude testament, dit doet hij door verzen
uit het oude testament te citeren en deze in
verband te brengen met Jezus. Hij uit hierin
ook stevige kritiek op een groot deel van de
bevolking die vaak erg vijandig en afwerend
stond tegenover Jezus en zijn apostelen. De
strikte en stelselmatige uitvoering van de Tora
wordt door Mattheus teruggevoerd tot de
oorspronkelijke en innerlijke bedoeling zoals
Jezus het hen had geleerd en voorgehouden.
Ook is Mattheus een voorstander van een
duidelijke kerkgemeenschap waarin mensen
elkaar kunnen treffen om het geloof levend
te kunnen houden.
Over Mattheus eigen persoon wordt in het
evangelie niet gesproken behalve dan over
zijn eerste ontmoeting met Jezus. Het is dus
ook een beetje een zoektocht naar deze man
van wie ook niet helemaal zeker is of hij wel
de evangelist geweest is van het evangelie van
Mattheus. Pas na de dood van Jezus komt
hij weer even in beeld. Dit keer niet in de
Bijbel maar in het apocriefe geschrift van
het evangelie van Maria Magdalena. Daarin
neemt hij het op voor Maria Magdalena
wiens woorden en autoriteit door een aantal
apostelen in twijfel worden getrokken na
Jezus dood. Misschien omdat hij als geen
ander wist wat het was om buiten de groep te
vallen en hij daardoor doordrongen was van
de kracht van mededogen.
Het verhaal van Mattheus laat de liefde
zien die Jezus voelt voor ieder mens. Toen
Petrus op een dag vroeg aan Jezus wat de

zonde van de wereld was antwoordde Jezus;
“Er is geen zonde maar jullie zijn het die de
zonde maken”. Maar elke keer weer reikt
Jezus ons de hand, zoals bij Mattheus. Uit
het evangelie van Thomas (ook een apocrief
geschrift) kunnen we lezen dat Jezus zegt;
“Je bent mij in een andere vorm”. Volledige
gelijkheid dus tussen hem en indertijd het
mens Mattheus toen hij naast hem ging
staan bij de tolpoort en hem de hand reikte.
Mattheus greep die hand en leerde van Jezus
om liefde, wijsheid, kracht en mededogen te
ontwikkelen.
De leerlingen zeiden tot Jezus: “Vertel ons
waar het koninkrijk van de hemel op lijkt”.
Hij zei tot hen; “Het is als een mosterdzaadje.
Het is het kleinste van alle zaden. Maar
wanneer het valt op bewerkte aarde, groeit
er een grote plant uit die plaats biedt aan de
vogelen des hemels”.
Het evangelie van Thomas
C. van Waes-vd Bergen

BeziNNiNG oVer
GeLUK
Geluk zijn momenten in ons leven,
die ons warmte en voldoening geven
Geluk is moeilijk grijpbaar
en op het moment vaak niet
herkenbaar
Het is ook kunnen genieten
van wat je mag ontvangen en geven
of eigenhandig iemand helpen
overleven
Geluk is de natuurwonderen ervaren
of de zon aan de horizon ontwaren
Geluk is een kind, een man of vrouw,
waartegen je kan zeggen ik hou van jou
Geluk is ook het opnieuw beleven
van de dingen die je reeds eerder
werden gegeven
Onze talenten ontwikkelen en benutten
kan helpen om het geluk te plukken
Geluk is eveneens de kunst van het
herkennen
hoe anderen je onbaatzuchtig
verwennen
Geluk, hoewel soms kort van duur
blijft in onze herinnering
elk resterend uur
Ronald Herman
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HeiLiG Jaar VaN BarmHartiGHeid
Een verslag van activiteiten in het kader van het Heilig Jaar van Barmhartigheid.
ViJFde LeziNG door diaKeN
ViNCeNt de Haas
Deze lezing in de lezingencyclus in het kader
van het Heilig Jaar van Barmhartigheid in
Oost Zeeuws-Vlaanderen, werd gehouden
op 8 juni 2016 in de H. Catharinakerk te
Hengstdijk. Aan de hand van een aantal
psalmen werd Barmhartigheid uitgelegd. Kijk
om deze te lezen op www.heiligjaarzeeland.nl
Als mens doe je soms dingen die je niet wilt
maar die in je aard zitten. Echte oorlog, echt
onrecht kan pas afgesloten worden als er
vergeving is. De kracht van het christendom
is vergeving en verzoening. Ben je in staat
om te vergeven, om te verzoenen? Mag een
gevallene opnieuw beginnen, zijn wie hij/zij
is? Op weg naar een toekomst? Vragen die
onszelf aangaan.
KBo st. JaNsteeN BezoeKt de
BasiLieK te HULst
Naar aanleiding van het jaar van
Barmhartigheid is er in de basiliek van Hulst
een tentoonstelling van de zeven werken van
barmhartigheid. In het evangelie worden er
zes werken van barmhartigheid genoemd;
de zorg voor de overledenen kwam er in de
middeleeuwen bij.
De KBO St. Jansteen bracht 6 juli 2016
met een groepje geïnteresseerde leden een
bezoek aan de tentoonstelling. Na een
inleidend verhaal ging men door de poort,
De eerste opdracht was een puzzel maken
van de zeven werken van barmhartigheid.
Hierna startte de rondleiding. Aansluitend
werd in twee groepen een discussiespel
gespeeld rond het thema “minimumloon en
geldbesteding door jongeren.” Vervolgens
werd de Librije bezocht, ter bezichtiging
van de tentoongestelde kunstschatten en
bewaard gebleven documenten Afgesloten
werd met bezichtiging van de wand met de
geestelijke werken van barmhartigheid met
aandacht voor diverse onderwerpen.
Onze fotograaf Ronny was aanwezig om
foto’s te maken. Deze zijn te zien op www.
heiligjaarzeeland.nl
oP staP met de aUGUstiNUsParoCHie Naar HULst
Het is een hele afstand naar de
Willibrordusbasiliek in Hulst, maar meer
dan de moeite waard. Elk jaar maken
we een parochie-uitstapje. Dit keer dus
naar Hulst. Omdat het een van de drie
basilieken van ons bisdom is, staat in de
Willibrordusbasiliek alles in het teken van
het Jaar van Barmhartigheid. In Hulst
werden we hartelijk ontvangen door de
mensen van de basiliek met koffie en koek.
Intussen vertelden ze ons enthousiast van
alles over de basiliek. Een middeleeuwse
kerk met een prachtige kooromgang, met
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zeven kapellen. Je kunt er uren doorbrengen
om alle details in de kerk te bestuderen. Als
groep werden we opgesplitst. Een deel ging
mee met de Zonnetrein. De machinist en een
gids lieten de treinreizigers de stad Hulst en
ommelanden zien. De verdedigingswerken
in de vorm van de wallen; de zandberg; de
polders waarop onder andere vlas groeide;
het galgenveld; het Hooghuis; de huizen
waar paters en zusters wonen.
De andere groep mocht de kapellen in
de koorgang bezoeken. Daar wordt op
een bijzondere wijze aandacht geschonken
aan de werken van barmhartigheid. In
de basiliek mochten we door de heilige
deur; en zo kwamen we in de wereld van
verbondenheid. Als eersten mochten we de
puzzel leggen: kennen we de werken van
barmhartigheid? Ja, twee of drie konden de
meesten noemen. Maar alle veertien? Dat
was teveel. Daarom is er de ommegang. Zo
leerden we ze opnieuw kennen. De werken
van barmhartigheid worden samen met
verschillende maatschappelijke organisaties
uitgebeeld. Zo is er een stand rond de
naakten kleden, met het Leger des Heils;
een stand rond gevangenen bezoeken met
Amnesty International; de stand rond
hongerige voeden met de Voedselbank;
inspirerend rond vreemdelingen bezoeken
werden we geïnformeerd door mensen van
Vluchtelingenwerk; de stand de bedroefden
troosten werd verzorgd door Rouwzorg
0114; en de dorstigen te drinken geven werd
verbeeld door het Waterproject in Afrika dat
de parochie steunt; bij de zieken bezoeken
troffen we de mensen van de Zonnebloem;
en natuurlijk mocht de Vastenactie niet
ontbreken. Tenslotte speelden we het spel
rond komen van een beperkt maandelijks
budget. Je zelf realiseren wat je wel en wat
je niet kunt doen met slechts €180,00

per maand. Je vergist
je in wat je allemaal
vanzelfsprekend
doet.
Hoeveel heb je nodig
wekelijks (of dagelijks) voor je eten en
drinken? Voor kleding? Huur? Vervoer?
Sport? Telefoon en televisie? Probeert u
het thuis maar eens uit. Het zal u nog niet
meevallen.
We zijn de mensen van de Basiliek in Hulst
zeer dankbaar voor hun ontvangst, en voor
het feit dat ze ons niet alleen stad en land
lieten zien, maar ook ons binnen voerden in
de wereld van verbondenheid en de werken
van barmhartigheid.
HULst BreNGt BezoeK aaN
oUdeNBosCH
In het kader van het Heilig Jaar van
Barmhartigheid verzamelde zich 14 juli
2016 een groep van 23 mensen, bij de St.
Willibrordus Basiliek van Hulst voor vertrek
met als eind bestemming de H.H. Agatha en
Barbara Basiliek in Oudenbosch. Eenmaal
daar gearriveerd, werden we hartelijk
verwelkomd door diaken Peter Hoefnagels.
Een Oecumenisch middaggebed volgde.
Dit middaggebed wordt mogelijk gemaakt
door de inzet van vrijwilligers en pastorale
beroepskrachten van de Protestantse
Gemeente Oudenbosch en de parochie van
de H. Bernardus van Clairvaux. Deze dag
was de voorganger mevr. Charlotte Inkelaarde Mos, de lector van deze dag was mevr.
Monique Huurdeman-Boulanger.
Op de voorkant van het liturgieblaadje stond
geschreven: Mensen die de Herder volgen,
zijn geen domme schapen…..
Het thema van deze dag was Psalm 23:
De Heer is mijn Herder. De openingstekst
begon als volgt:

Als pelgrims zijn we in ons leven onderweg.
God wil ons begeleiden als een Herder die
zijn schapen kent en voor hen zorgt. Willen
en durven wij ons door deze Herder laten
begeleiden?
Er werd gezongen en gebeden. Door
deelnemers van de groep werden kaarsjes
aangestoken, waarbij een intentie werd
uitgesproken o.a. voor de kinderen en
kleinkinderen dat zij het geloof mogen
vinden, voor de zieken. De lezing uit de
Bijbel werd genomen uit: Johannes 10:1118: De goede Herder
Na de middaglunch, wachtte ons in de
crypte van de kerk een gids, dhr. Jan
Bedaf, die enthousiast vertelde over pastoor
Willems Hellemons die een grote liefde had
voor de paus en de stad Rome. Door hem is
de bouw van deze H.H. Agatha en Barbara
Basiliek van start gegaan. De architect, Dr.
P. Cuijpers, ontwierp het kerkgebouw, dat
zestien keer kleiner is dan de St. Pieter in
Rome.
De voorkant van de basiliek is ontworpen
door Prof. G.J. van Swaaij, die het front van
de St. Jan van Lateranen te Rome als model
had uitgekozen. Er valt over deze kerk veel te
vertellen, voor meer informatie verwijs ik u
dan ook naar de website van de kerk: www.
basiliekoudenbosch.nl
In de crypte werden daarna ervaringen
uitgewisseld over de barmhartigheid
activiteiten in Hulst en Oudenbosch. Er
werd ons door diaken Peter Hoefnagels

en gids dhr. Jan Bedaf het – een en anderverteld over: Hoe de barmhartigheid te
promoten?
In de basiliek van Oudenbosch houden ze
op de eerste zaterdag van de maand een
gebedsdienst in het kader van Barmhartigheid,
met elke keer een ander thema o.a. zieken
bezoeken, hongeren voeden (voedselbank),
gevangenen bezoeken, naakten kleden. Er zijn
gebed- en vergevingsmomenten. Ook het in
gesprek gaan met de mensen die de vieringen
bezoeken, is een onderdeel daarvan. Na de
vieringen is er gelegenheid tot aanbidding
van het Heilig Sacrament. De stichting
Promotie Basiliek verzorgt rondleidingen
in de kerk, en er is de museumwinkel
waar een uitgebreid assortiment te vinden
is op religieus gebied. In Hulst worden ook
rondleidingen gegeven aan groepen die de
Sint Willibrordus Basiliek komen bezoeken.
In de straalkapellen van deze basiliek zijn
alle onderdelen van de barmhartigheid
vertegenwoordigd. Er zijn/worden allerlei
activiteiten georganiseerd, neem daarvoor
ook eens een kijkje op deze site.
Wij waren vandaag te gast in de Basiliek
van Oudenbosch, in Hulst mogen we een
tegenbezoek verwachten van een groep
mensen uit Oudenbosch, in het kader van
het jaar van Barmhartigheid. Na afscheid
genomen te hebben van de mensen, die
ons vandaag zo gastvrij hebben ontvangen,
zijn we naar de museumwinkel gegaan. Na
onze inkopen zijn we naar de dorpsbrasserie
Tivoli, gelopen, het voormalig Broederhuis
van de broeders van Saint Louis, en hebben
we gezamenlijk nog iets gedronken. Daarna
namen de groepen afscheid van elkaar en
gingen we weer huiswaarts. Na een mooie,
intensieve luister en kijkdag in de kerk van
Oudenbosch. Een bezoek aan deze twee
basilieken is zeker de moeite waard.
Corrie vd Manacker

VREDE
Geef vrede Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
We vragen God vaak om vrede.
Waar liggen de problemen?
Bij de ander, bij onszelf?
Zoeken we ze bij de Moslims,
de buitenlanders, de Kerk?
Vinden we vrede door het
van buiten leren van de Bijbel?

Vredeswens:
Leef als gelovig Christenmens,
door gebed, maar ook in
het weldoen aan onze naasten.
Geloof met vertrouwen.
Zie het geloven in je leven
niet als een stok om te slaan
maar...
als een stok om mee te gaan.

Josephine Hamelinck

Niemand
weet
waarom
Niemand weet waarom je zoveel
lijden moet verdragen.
Waarschijnlijk heb je hierover
wel meer dan duizend vragen
Dan zoek je in de stilte God.
Vraagt naar de zin van het leven
misschien ontmoet je “Hem” wel
in de mens die jou wat troost
wil geven.
Uit: Als je wereld blijft stilstaan.
Door C. de Smet-Wijffels

Troost
Als in de stilte van de avond
de zon nog door het lover schijnt
en de kleuren van de herfst
uitgespreid als een mooi tapijt
voel ik mij een koningskind
door mijn schepper zo bemind
Dat hij het mij waardig acht
mij te scheppen deze pracht
Soms verbleken alle kleuren
Alles is dan zo somber en zo grijs
En om mij wat op te beuren
zie ik plotseling dit paradijs
Het is goed hier te vertoeven
het is als balsem voor de pijn
Het laat ons zien
dat er in het leven
ook veel mooie dingen zijn
Uit: Als je wereld blijft stilstaan.
door C. de Smet-Wijffels
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zaaizaden, meststoffen
en toebehoren.
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gewasbescherming,
zaaizaden, meststoffen
en toebehoren.

met professioneel advies

SB44171

SB26162

de Ridder

Maar ook voor de
particulier staan wij klaar
met professioneel advies
Verzekeringen

Administraties en Belastingzaken

uitvaartverzorging
in samenwerking met C. Meijs
‘een verzorgde uitvaart in vertrouwde handen’
kantoor: Hughersluys 37
4536 HM Terneuzen
 0115 565100
info@deridder-uitvaart.nl

voor alles in en om uw tuin.

Schuttershof 14
4561 CM Hulst
 0114 313227
clmmeijs@zeelandnet.nl

uitvaartcentrum Spoorweg, 4 Hulst
uitvaartcentrum Hughersluys 22, Terneuzen
www.deridder-uitvaart.nl

zijn uw ideale partner
ij
W
Roctus b.v.
Zoutestraat 109, 4561 TB Hulst • Tel. 0114-314 853
Hulsterweg
26-30 - 4587 ED Kloosterzande
Telefoon:
0114-682420
SB38846
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

Heilig Jaar van de Barmhartigheid
10%

korting

Voor meer informatie, prijzen, e.d. kijkt u op onze website www.boca.nl.
Of neem contact op via telefoon of email. S.v.p. onder vermelding van “Kerkkoerier”.

tel. 073-5492511 - info@boca.nl - www.boca.nl - Galvaniweg 20 - 5482 TN - Schijndel
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CLUSTER midden	
Bij het verschijnen van dit blad zit de
vakantie er voor de meeste mensen weer op.
De scholen zijn weer begonnen, het werk
hervat, we gaan er weer voor. We hopen dat
de vakantietijd u allen goed gedaan heeft.
We hopen ook dat deze tijd u gebracht
heeft wat u er van verwacht hebt. Vakantie
vieren, ver weg of dichtbij huis, biedt kansen
om dichter bij ons zelf en onze naasten
te komen. Kansen om in vrijheid nieuwe
wegen te gaan en de wereld met nieuwe
ogen te zien. Gaandeweg, oog hebben
voor de schoonheid van de schepping en
aandacht voor alles wat leeft, ademt en
groeit. Gaandeweg, aandacht hebben voor
onze naasten, vrienden, vreemdelingen,
vluchtelingen…. Gaandeweg willen wij
ook dit nieuwe werkjaar samen met u op
pad gaan om het samen kerkzijn in onze
parochiekern in gezamenlijkheid met de
parochie H. Maria Sterre der Zee waar te
maken. Onze parochiekern is voortdurend
in beweging, zoekend naar wegen om te
bouwen aan een vitale geloofsgemeenschap.

Hulst

Gaan-de-weg, zijn wij steeds weer op zoek naar
bondgenoten. Onze parochiekern telt heel
veel vrijwilligers, vrijwilligers die meebouwen
aan de levendige parochiekern, zij kunnen
niet gemist worden. Nieuwe vrijwilligers zijn
altijd welkom. Meld u aan, ga mee op weg!
Ook in de vakantietijd, werd door de inzet
van velen gedaan wat gedaan moest worden.
Vergaderingen waren op een laag pitje gezet
maar de werkzaamheden van de vrijwilligers
en professionals gingen door. Er werd
gevierd, verzorgd en gezorgd, het samen
kerkzijn kent geen vakantietijd. Een nieuw
werkjaar is ingegaan; gaan-de-weg, zij, wij,
gaan er weer voor!
VAN HARTE BETERSCHAP
De heer Jo Otjes, lid van onze stuurgroep
vrijwilligersbeleid en coördinator van de
bezorging van de Kerkkoerier in Hulst,
belandde onlangs onverwacht in het
ziekenhuis. Jo is inmiddels weer herstellend
thuis. Van harte wensen wij hem een
voorspoedig algeheel herstel.

Gaan-de-weg
Er is een beginpunt en een eindpunt,
we weten allen waar we vandaan komen
en we weten allen waar we uiteindelijk
terechtkomen, maar de afgelegde weg is
onze keuze.
Het is de afgelegde weg die ons leven
maakt, en die weg gaat door dalen en
over bergen, diepe, duistere dalen, hoge,
verlichte bergen.
Vaak reizen we niet alleen,
vaak kiezen we ook niet wie met ons reist.
Wegen komen samen en scheiden, wegen
gaan op en neer.
Steeds wandelen we verder,
soms dralend, soms twijfelend
soms met goede moed, soms met vrees,
soms met weerzin, soms met vreugde,
soms voor iemand, soms achter iemand,
soms alleen, soms met velen,
maar steeds wandelen we verder.
Vaak dwalen we rond in diepe duistere
dalen, of lopen we zo hoog in de bergtoppen,
dat we de dalen niet meer zien.
Maar na elke berg komt een dal.
Na elk dal komt een berg.
Leven is de moed hebben
om onbevreesd in de duisternis van de
dalen
te stappen op weg naar de volgende bergtop,
op weg naar het volgende dal
Het leven is de weg en de weg is ons leven.
(G.Matton, in Adem halen de wereld rond)

WIJ VERWELKOMEN
De heer René Goossens is met ingang
van heden bezorger van de Kerkkoerier in
de wijk Zoutestraat en omgeving. Voorts
is René sinds kort ook werkzaam op het
parochiesecretariaat van de parochiekern
Hulst. Wij zijn blij met het enthousiasme
van René om zich als vrijwilliger in te zetten
voor onze parochiekern. Hartelijk welkom!
AFSCHEID
Mevrouw Charlotte v.d. Berghe is vanaf 1988
actief betrokken geweest bij de verspreiding
van het parochieblad, de huidige Kerkkoerier
v.d. regio Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Als
distribiteur droeg ze er zorg voor dat het
parochieblad via de bezorgers de weg naar
de lezers vond. Na bijna 30 jaar heeft
mevrouw Charlotte v.d. Berghe er thans voor
gekozen haar werkzaamheden stop te zetten.
Charlotte, hartelijk dank voor je jarenlange
enthousiaste inzet als distribiteur van het
parochieblad/de Kerkkoerier. Dank en alle
goeds gewenst.
WELKOM
Het is fijn te kunnen melden dat mevrouw
Irene van Roosmalen bereid is gevonden
het stokje over te nemen en Charlotte als
distribiteur van de Kerkkoerier opvolgt.
Irene, van harte welkom als distribiteur. Wij
hopen dat je dit werk met voldoening zult
voortzetten.

VACATURES
Iedere helpende hand is welkom,
iedere vrijwilliger is belangrijk, maar
momenteel zijn we vooral op zoek naar
mensen met belangstelling voor de
volgende taken:
• doopkoster: een man/vrouw/echtpaar
ter assistentie van de pastor bij
Doopvieringen
• ICT-er: man/vrouw met belangstelling
voor de digitale verwerking van de
parochiekernadministratie
• kasbeheerder: man/vrouw met
belangstelling voor verzorging van de
financiële zaken v.d. parochiekern
• lid Parochiekerncommissie: u bent
van harte uitgenodigd als u actief
wilt u mee denken, praten, sturen en
werken aan een vitale parochiekern
• lid Stuurgroep Vrijwilligersbeleid:
deelt u het belang van een goede
vrijwilligersorganisatie in onze
parochiekern, dan bent u van harte
welkom om hier samen met een
enthousiaste stuurgroep aan bij te
dragen.
Voor meer informatie over deze vacatures
en/of andere vrijwilligerswerkzaamheden
kunt u contact opnemen met
ondergetekende.
Onze wens voor een
nieuw werkjaar
Gaan-de-weg…..
Elkaar tot zegen zijn:
geluk van harte delen,
iedereen alle goeds toewensen
en het oprecht gunnen
verdrietige, hulpbehoevende,
stille terug getrokken, zieke en eenzame mensen
aanspreken en opzoeken….
Belóven en dóén.
Namens de Parochiekerncommissie en de
Stuurgroep Vrijwilligersbeleid Parochiekern
Hulst:
Nelly Janssen-de Kooning (tel.0114-720350)
janssen.kooning@zeelandnet.nl

Het is heel gemakkelijk
om dingen
moeilijker te maken,
maar heel moeilijk
om dingen
gemakkelijker te maken.
Jos de Blok
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cluster oost

Clinge • Graauw • Nieuw-Namen

Op 11 en 12 september was het kermis op
Nieuw Namen. Dit werd naar jaarlijkse
gewoonte gevierd in de Josephkerk met
zang en muziek. Op zondag wisselden
koor en fanfare elkaar af met stemmige
muziekstukken en liederen. Maandagmorgen
werden de overleden dorpsgenoten en pastoors
herdacht in de H. Mis, en daarna werd door
de meeste (oud)dorpsgenoten het kerkhof
bezocht.
Deze jarenoude traditie wordt steeds druk
bezocht en kan gelukkig in ere worden
gehouden!

Je hoeft ze niet altijd ver weg te zoeken…
Afgelopen zomer zat ik op een zonnige
namiddag buiten de zomereditie van de
Kerkkoerier te lezen; met name het artikel
over het Jaar van Barmhartigheid dat dit
jaar onze speciale aandacht krijgt. Op een
gegeven moment werd ik afgeleid door een
gesprek tussen onze buurvrouw Nelleke van
Goethem-Langeraert en Achmed, een Syriër
die enkele maanden terug met zijn gezin
in Clinge is komen wonen. Ze waren druk
bezig met het sorteren van spulletjes die
ze net had opgehaald en die waarschijnlijk
bij gezinnen van vluchtelingen in de buurt
een nieuw onderkomen gingen krijgen.
Mijn gedachten gingen weer terug naar
de werken van Barmhartigheid. Maar bij
het lezen ervan kwam ik spontaan weer
bij Nelleke terecht. Hoeveel keren is ze de
afgelopen maanden niet naar Duinkerke
gereden, naar een vluchtelingenkamp, in
haar bus, volgeladen met voeding om de
vele vluchtelingen in hun levensbehoefte te
voorzien; voedsel dat Nelleke via oproepen
op sociale media gratis had gekregen.

en vertrok zij opnieuw met een volle bus
richting vluchtelingenkampen. Toen ik haar
op een keer vroeg naar de situatie in een
dergelijk kamp, vertelde ze me schrijnende
verhalen. De vluchtelingen staan je op te
wachten en zouden je het liefst bij aankomst
overvallen om je bus leeg te halen; zo groot
is de nood aan hulp. Mensen én kinderen
die, na verschrikkelijke ervaringen in hun
thuisland, letterlijk gevangen zitten in een
regime van oorlog en geweld, moeten netjes
in een rij staan wachten tot ze iets krijgen,
in de hoop, dat er nog iets is als zij aan de
beurt zijn.
En dan hebben deze mensen nog ‘geluk’;
denk maar aan de beelden op televisie van
vluchtelingenbootjes die de oversteek niet
halen en waar een grote massa mensen
verdrinken. Nelleke heeft gelukkig nooit met
deze laatste situatie te maken gehad, maar
behoort tot een grote groep vrijwilligers
waarvan er vele wel al lichamen van
omgekomen vluchtelingen hebben moeten
bergen.

Dichterbijtje’ opgericht dat een veilig thuis
biedt aan pleegkinderen die dat elders niet
krijgen. En of hiermee haar dag nog niet
genoeg is gevuld, is Nelleke ook nog lid van
het koor ‘Laudate Dominum’. Daar blijft
het niet bij alleen zingen maar zorgt zij ook
nog eens voor het ophalen en klaarzetten van
de spulletjes en zorgt vaak voor vervoer van
leden die hier behoefte aan hebben.
Hoe ging het ook alweer? Hongerigen
voeden, dorstigen laven, naakten kleden,
vreemdelingen opnemen, zieken verzorgen,
gevangenen bezoeken en doden begraven…
ja, ze bestaan nog, mensen die zich hiervoor
inzetten. En naar mijn idee past Nelleke
zeker in dit groepje. Je hoeft ze dus niet
altijd ver weg te zoeken, het kan zomaar je
buurvrouw zijn.
Nelleke, je bent een voorbeeld voor ons!
Nog heel veel succes met al het mooie werk
dat je voor mensen dichtbij maar ook ver
weg doet.

Maar het bleef niet alleen bij voedsel; het
natte seizoen maakte de ellende van deze
vluchtelingen nog erger met als gevolg
ziektes en onderkoeling. Er was ook behoefte
aan kleding, dekens, vuurtjes en medicijnen.
En weer ging Nelleke en haar hulpteam
op zoek naar sponsors voor deze spullen

Opeens word ik opgeschrikt door geklop
en geboor; het is Andy, de echtgenoot van
Nelleke die bezig is met het plaatsen van een
groot tuinhuis, het begin van de verbouwing
van hun huis. Nelleke zorgt niet alleen voor
mensen ver weg maar ook dichtbij; onlangs
heeft zij met haar echtgenoot ‘Gezinshuis

Meer info: zie de video’s “Over pleeggezinnen”
en “Zeeuwse hulp in Duinkerke” op deze
Facebookpagina: goo.gl/2K3ywY
Hierin een reportage over de ritten naar
Duinkerke en een filmpje over pleegzorg
voornamelijk bij Nelleke thuis.
Annemie de Loos-Brijs
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Oude brevierplaats krijgt nieuwe
bestemming
Wie een bezoekje aan ons kerkhof brengt, ziet links aan de inkom de resten van de
brevierplaats van onze Clingse pastoors en een oud grotje. Sommigen onder u hebben
vast al gemerkt dat er aan gewerkt wordt en vragen zich waarschijnlijk af wat er gaat
komen. Het is de bedoeling er een Mariagrot van te maken; een plaats waar men in alle
rust even tot Maria kan bidden. Het grotje waarin Maria komt te staan heeft al vorm
gekregen (zie foto); het Mariabeeld zelf hebben we enkele jaren terug van oud pastoor
Jo van der Heyden gekregen en verblijft momenteel nog in de kerk. Onze vrijwilligers
gaan binnenkort bankjes maken en zorgen voor een mooie ‘groene’ aankleding. We
hopen in de komende meimaand deze Mariagrot te kunnen inzegenen. En misschien
kunnen we er dan ook af en toe eens samen komen voor het bidden van een rozenkrans
of korte Mariaviering? Gaat u, bij een volgend bezoek aan het kerkhof, gerust eens een
kijkje nemen; wij houden u uiteraard ook verder op de hoogte.
PKC Clinge

Opknappen noordbeuk en sacristie
H. Henricus Clinge
De kerk van de H. Henricus in Clinge is in
2010-2012 gerestaureerd en van binnen opgeknapt. Met subsidie van de Rijksoverheid en de
Provincie hebben we toen 80% van de buitenkant opgeknapt voor €700.000 waarvan zo’n
€250.000 eigen geld van de toenmalige parochie Clinge. Onze vrijwilligers hebben gezorgd
dat we het budget niet overschreden hebben,
door o.a. veel timmerwerk uit te voeren in de
toren en door het schilderen van de binnenkant
van de kerk.
Opnieuw heeft de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed positief gereageerd op ons
verzoek om de noordbeuk op te knappen (de
laatste horde van 20%). Onze subsidieaanvraag
van €162.000 is geheel goedgekeurd. Dat
betekent dat we 50% van de kosten nog zelf
moeten dragen. Zo zijn nu eenmaal de regels.
Dit lukt ons, maar uw steun is welkom. We
zullen u informeren als we met het herstel van
muurplaten, goten en leien beginnen.
We hopen dat u ons kunt en wilt helpen, zowel
moreel als financieel.
PKC Clinge

2016: VAN KERK NAAR KAPEL IN
NIEUW NAMEN
Medio 2015 viel de beslissing van de Bisschop: een aantal kerken
in onze regio moest sluiten. Opluchting in Nieuw-Namen: de kerk
mocht openblijven, weliswaar als kapel. Het kerkgebouw staat
letterlijk midden in het dorp, we willen de kerk ook figuurlijk op een
belangrijke plaats houden. Ze is voor velen immers het decor geweest
voor speciale momenten in het leven: vaak droevige, maar gelukkig
ook dikwijls vrolijke gelegenheden, dat verbindt mensen met elkaar.
Gelukkig kunnen we onze dierbaren een afscheidsdienst geven in
onze kapel, onze kinderen kunnen er boven de doopvont worden
gehouden en ook huwelijksmissen kunnen worden verzorgd. Helaas
brengt de nieuwe rol als kapel ook beperkingen mee: de kinderen
kunnen niet meer in de intieme kring met eigen klasgenootjes hun
eerste communie doen. Ook de wekelijkse zondagviering kwam te
vervallen. Wat voor vele mensen op zondag als een sociaal moment
werd gezien, viel weg en moest worden verplaatst naar vrijdag
of naar een ander dorp. Dat is /was uiteraard wennen. Er wordt
geprobeerd de mensen van Nieuw Namen betrokken te houden
bij de kerk, al is het anders dan vroeger. De uitdaging is bepaalde
tradities in ere houden, want tradities zijn belangrijk voor een kleine
dorpsgemeenschap. We moeten blijven zoeken en samenwerken om
onze christelijke waarden over te brengen en contacten te behouden.
Hiervoor zullen we andere wegen moeten zoeken dan dat we tot nu
toe gewend waren. Dit zal een blijvend aftasten zijn in samenwerking
binnen onze Cluster en met de parochie HMSDZ. Gelukkig kan
de parochiekern Nieuw-Namen beroep doen op een aantal die er
met volle overtuiging aan meewerken om onze kapel ten volle te
benutten. Langs deze weg ook dank aan deze mensen die zich, op
welke manier dan ook, nuttig maken om in onze dorpsgemeenschap
ook een geloofsgemeenschap te houden.
Peter Kindt
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Kloosterzande/Ossenisse • Lamswaarde • Terhole

Oproep bestuursleden pkc Ter Duinen
Zoals wellicht bij iedereen bekend, is onze
parochie per 1 januari 2012 gefuseerd met
de twaalf andere parochies in Oost Zeeuws
Vlaanderen (Koewacht, Heikant, Sint
Jansteen, Hulst, Clinge, Nieuw Namen,
Graauw, Lamswaarde, Terhole, Hengstdijk,
Stoppeldijk en Boschkapelle) tot een grote
parochie, Heilige Maria Sterre der Zee.
De afzonderlijke parochies ‘s zijn sinds die
tijd geen zelfstandige parochies meer maar
worden parochiekernen genoemd. De grote
parochie is onderverdeeld in een viertal
clusters. Cluster Noord wordt gevormd
door de parochiekernen Kloosterzande,
Lamswaarde, en Terhole. Cluster West door
Boschkapelle, Hengstdijk, en Stoppeldijk.
Cluster Oost door Clinge, Nieuw Namen,
en Graauw. Cluster Zuid door Koewacht,
Heikant, en Sint Jansteen, terwijl
parochiekern Hulst cluster Midden wordt
genoemd.
De parochie wordt na de fusie geleid door
een bestuur dat gevormd wordt door
vertegenwoordigers uit de 13 parochiekernen,
een onafhankelijk vicevoorzitter, secretaris, en

cluster west

penningmeester. De pastoor is de voorzitter
van dit bestuur. In de nabije toekomst zal
dit bestuur teruggebracht worden naar vijf
vertegenwoordigers uit de clusters aangevuld
met de genoemde functies.
De afzonderlijke parochiekernen worden
bestuurd door een vicevoorzitter, kasbeheerder,
secretaris, en een of meerdere bestuursleden
en wordt parochiekerncommissie (pkc)
genoemd. De pkc wordt bijgestaan door
iemand van het pastorale team.
Sinds de fusie wordt onze parochiekern
bestuurd door de heren Arnold Mannaert
(eerst aanspreekbare), Ronnie Roctus
(vertegenwoordiger in het centrale bestuur),
Ronald de Bakker (secretaris) en Maarten
Roelands (kasbeheerder), bijgestaan door
Ralf Gossert namens het pastorale team.
Begin dit jaar heeft Ronald de Bakker
aangegeven zijn werkzaamheden als
secretaris te willen beëindigen. Ook Arnold
Mannaert heeft vlak voor de zomervakantie
te kennen gegeven zijn werkzaamheden als
eerst aanspreekbare te beëindigen. Daardoor

bestaat het bestuur van onze parochiekern
nog slechts uit twee personen.
Gezien de vele werkzaamheden die er liggen
en nog op ons afkomen, en het belang voor
het voortbestaan van onze parochiekern,
is het dringend gewenst dat het bestuur
aangevuld wordt met minimaal twee
personen.
Daarom doen wij bij deze een dringende
oproep om kandidaten die daarvoor interesse
hebben zich te melden bij het secretariaat
van onze parochiekern via parterduinen@
zeelandnet.nl of via een briefje in de
brievenbus bij de kerk.
Wilt u graag vooraf nadere informatie
over de werkzaamheden en de daarmee
gemoeide tijd kunt u altijd contact opnemen
met Ronnie Roctus (tel. 0114683550) of
Maarten Roelands (tel. 0114683033).
Pkc Ter Duinen
Ronnie Roctus
Maarten Roelands
Ralf Grossert

Boschkapelle • Hengstdijk • Stoppeldijk

Een mens om van te houden
Onlangs, 10-09-2016 is in Hulst een uitvaartviering gehouden voor
Joop Eggermont, bij velen bekend als pastor in ziekenhuis De Honte,
Terneuzen.
Vele jaren heeft hij zich verdienstelijk gemaakt in de zielzorg en in de zorg
voor welzijn van mensen. Zorg, die onherroepelijk met elkaar verbonden
is als je iets wilt bereiken. Liefde, genegenheid en warmte. Als je met
hem in aanraking kwam mocht je dat juist ervaren. Je ondervond het in
de hele kleine dingen, je naam, belangstelling, herkenning, eenvoudige
contacten en vertrouwen. Hij had woorden van waardering, gebruikte
goede ideeën van mensen, zodat zij konden groeien. Ik herinner me nog
het mooie gedicht van een ziekenhuispatiënt, dat ik mocht plaatsen in de
Kerkkoerier. Vooraf had hij het zelf gebruikt in een viering.
Ik herinner me ook zijn contacten met kerkgangers, hij sloeg niemand
over, vroeg altijd even naar persoonlijke zaken. Na de dienst was er
belangstelling voor het koor die met zang de viering opluisterde. Wij,
o.l.v. Johan Vernimmen konden dat zeer waarderen.
In de viering van 10 september kwam duidelijk naar voren hoe
hij mensen wilde bereiken, in al zijn eenvoud, door de keuze van
gemakkelijk te begrijpen teksten, de gekozen woorden en in de liederen
van de dienst. Het straalde vertrouwen uit in zijn geloof: Ga met God.
Josephine
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Heikant • Koewacht • St. Jansteen

aCties KerKBeLaNG KoewaCHt
FietsroUte 55+
Op 11 augustus 2016 was het Kerkplein van Koewacht ingericht
als start/stop/tussenstop plaats voor de Aan-Z fietsroute 55+. Dit
werd georganiseerd met de steun van sponsoren en 20 geweldige
vrijwilligers. We waren klaar om de verwachte 1500 fietsers te
voorzien van een lekker vers gebakken pannenkoek en drankjes.
Ze konden ook even verpozen in één van onze tenten. Alles was
geweldig voor elkaar. Echter.... het weer werkte wel heel erg tegen.
Een hele regendag! Slechter hadden we het niet kunnen treffen.
Dat er toch nog zo’n kleine 300 mensen gekomen zijn (ook nietfietsers) om ons met een bezoekje te vereren, een lekkere pannenkoek
te eten of iets warms te drinken is gezien de omstandigheden
niet slecht te noemen. Velen hebben ook de kerk bezichtigd en
aandachtig naar de uitleg van Willy Verschraegen geluisterd.

inschrijvingen. We zijn heel blij met deze belangstelling en met het
feit dat zo veel mensen de kerk willen steunen. De tent stond er nog
van de fietsroute van 11 augustus en met wat aanpassingen werd er
één gezellige ruimte van gemaakt. Het weer was net als vorig jaar erg
goed. Slager Huiskes had het goed voor elkaar en de sfeer was prima.
Er werd heel wat afgebabbeld. We zijn trots op onze vrijwilligers die
onder leiding van Jo de Theije en Emmy van Remoortele weer een
boel werk hebben verzet.
De opbrengst zal weer rond de €1700 liggen, een mooie bijdrage
voor het onderhoud van de kerk.
We kijken uit naar volgend jaar!
W.V
oPeN moNUmeNteNdaG eN tweedeHaNds
BoeKeNBeUrs
De kerk van Koewacht was ook dit jaar, op 10 september, deelnemer
aan Open Monumentendag. 110 bezoekers kwamen een kijkje
nemen. Zij namen deel aan een rondleiding met uitleg, met in het
bijzonder de gerestaureerde kruisweg. Eveneens werden er kaarsjes
opgestoken in de Mariakapel.
De tweedehandse boekenbeurs die op deze dag werd georganiseerd
heeft in totaal €290,75 opgebracht. Dit bedrag is eveneens bestemd
voor het onderhoud van de kerk.
W.V

KerKBeLaNG KoewaCHt
daNKt de VriJwiLLiGers
In de Mariakapel werden ook kaarsen aangestoken.
Dank aan allen die zich hiervoor hebben ingezet. Het had echt een
grote bijdrage kunnen zijn om de financiële doelstellingen van de
Stichting te realiseren, dit zal nu een stuk minder zijn. De sfeer
heeft er ondanks alles in ieder geval niet onder geleden, het was heel
gezellig.
Stichting Kerkbelang Koewacht zet zich in om samen met de PKC
de geloofsgemeenschap meer bij de kerk te betrekken en fondsen te
verwerven voor het onderhoud van het kerkgebouw.
dorPsBarBeCUe iN KoewaCHt weer Goed
BezoCHt
Voor het tweede opeenvolgende jaar werd het Kerkplein in Koewacht
op 13 augustus weer in gebruik genomen voor de Dorpsbarbecue,
georganiseerd door de Stichting Kerkbelang Koewacht. Het aantal
deelnemers overtrof het aantal van vorig jaar. Er waren nu 108

Het kerkbelang Koewacht dankt de vele vrijwilligers voor hun
persoonlijke inzet tijdens één of meer van de recente activiteiten
met Kerkbelang Koewacht!
Mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers werden ook de recente
barbecue, fietsstop, boekenbeurs, en de Theatrale voorstelling een
groot succes. Het netto resultaat van de genoemde evenementen is
2700 €. Voorwaar een prima resultaat aldus de stichting.
De stichting richt zich tot de vrijwilligers met de mededeling dat
het hartverwarmend is om te mogen constateren dat zo velen
spontaan ondersteuning verlenen aan de sponsor evenementen.
Dit met als doel bijkomende financiële middelen te generen en
het behoud van de dorpskerk te Koewacht veilig te stellen. Onder
stimulans van de Stichting kerkbelang Koewacht en het PKC zijn
er inmiddels ook verschillende werkgroepen aan de slag.
De verschillende werkgroepen zijn gericht op het borgen van:
1. Onderhoud van de kerk,
2. Evenementen,
3. Communicatie,
4. Thema vieringen,
5. Verbreding inkomsten.
De stichting geeft aan verheugd te zijn dat vele vrijwilligers de
slogan ‘Samen sterk voor onze kerk’ ook daadwerkelijk gestalte
geven. Mede dank zij de inzet van een grote groep vrijwilligers,
wordt het mogelijk om ook in de toekomst verschillende
initiatieven tot behoud van de Kerk te blijven ontplooien.
De stichting doet tevens een oproep aan alle participanten
om eigen suggesties of initiatieven te delen met de stichting
Kerkbelang. kerkbelang@zeelandnet.nl
R.H.
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SB44172

Meer dan
schilderen
alleen...

vastgoedonderhoud
Contact?
Kloosterzande:
Tel. 0114 - 69 02 3 1
Middelburg:
Tel. 0118 - 64 25 1 7
info@deschrijver.nl
www.deschrijver.nl

SB36134

Contact?
Kloosterzande
Tel. 0114 - 69 02 31
Halsteren
Tel. 0164 - 23 40 43
Middelburg
Tel. 0118 - 64 25 17
info@deschrijver.nl
www.deschrijver.nl

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!

Bouwbedrijf De Caluwé en Broekaart B.V.
Dorpsstraat 2B - 4569 AJ Graauw
Tel. 0114-633 010 - Fax. 0114-633 011 - www.caluwe-broekaart.com

14 - Kerkkoerier

SB26152

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

Voor de jeugd
HÉ JiJ daar!
Ja, ik heb het tegen ieder die dit leest, groot
of klein, wie je ook bent.
Ken je nog de leuke herfstliedjes van vroeger?
Herfst, herfst wat heb je te koop....Duizend
kilo blaren op een hoop? Wat zong je ze
graag. En je kon het je goed voorstellen.
Graag liep je in de herfst met je laarsjes aan

door de plassen en de hopen bladeren, die
de wind bij elkaar in een hoek had geblazen.
Zo zijn er natuurlijk veel liedjes en versjes:
Hé jij daar, doe je mee?
Maak een gedichtje, een verhaaltje, laat je
fantasie maar gaan over koetjes en kalfjes,
over blaadjes in alle kleuren van groen naar
bruin, grasjes en plantjes die straks gaan

afsterven, over wolken en wind, over vrolijke
en verdrietige dingen. Ook dat hoort er bij.
Echt iets voor deze tijd van het jaar.
Maak een gedichtje voor je zelf, of voor
Kerkkoerier, Kerkkoerier@rk-kerk-ozvl.nl en
maak er een aardig tekeningetje bij. Wij zijn
er blij mee.

Hé, jij daar,

de aPPeL die weiGerde te VaLLeN

beeld je even in

Er was eens een prachtige boom die ieder jaar weer de heerlijkste appels tussen zijn
takken verborg. Zolang de appels klein waren en er nog geen rode blos op hun schilletje
verscheen konden ze veilig schuilen onder de glanzende groene bladeren
van de grote oude boom. Van plensbuien hadden ze daarom geen
last en ook de felle zon deerde hen niet. Ze hingen gezellig in
trosjes bij elkaar en spiegelden zich aan elkaars glanzende velletjes.
De een glom nog mooier dan de ander. De appels groeiden en
groeiden en de zon toverde een rode gloed over hun schillen.
Langzaam werd duidelijk dat het tijd was om geplukt te worden.

dat de maan een koe was.
Wie, ik?
Ben je mal?
Ben je gek?
Ben je niet goed snik?
De maan een koe?
Met een roze uier misschien
en een staart om
naar de sterren te slaan?
Of naar je te zwaaien
als je voor het raam
gaat staan?

De boom liet enkele van zijn bladeren vallen zodat de glimmende
ronde vruchten voor iedereen zichtbaar werden. Wandelaars,
fietsers en moeders met kinderwagens deden zich te goed aan al
dat heerlijke lekkers totdat er op een dag geen enkele appel meer
over was. Op één na. Eén appel hing er nog, heel hoog, in de top
van de boom. Hij hing zo hoog dat niemand erbij kon, zelfs met een
ladder lukte het niet. Op een keer schudde iedereen de boom zo hard
heen en weer dat hij wel moest vallen. Maar nog viel de appel
niet. Hij bleef hangen op zijn plekje, boven in de boom. Het werd
herfst en langzaam liet de boom al zijn blaadjes wegfladderen.
Onder aan de stam lagen bladeren in allerlei kleuren, geel, rood en bruin.
Maar de appel hing er nog steeds. Jaren verstreken, appels groeiden en werden weer
geplukt, behalve die ene. De appel die weigerde te vallen.

Ja! Zoiets!
Een maan die eruit ziet
als een koe
en ‘s avonds zachtjes
naar je roept:
Boe
en doe nu maar
je oogjes toe…

Hé, jij daar
(Geert de Kockere/Ingrid Standaard)
(bron: Visjes in mijn hoofd/De Eenhoorn)

HerFst
Herfst, herfst, wat heb jij te koop
Duizend kilo bladeren op een hoop
Zakken vol met wind
Ja m’n kind
‘k Weet niet of jij dat aardig vindt
Herfst, herfst, wat heb je te koop
Paddenstoelen, honderd op een hoop
‘k Zet ze voor je neer
Heus meneer
Dat doe ik alle jaren weer
Herfst, herfst, wat heb je te koop
Dikke grijze wolken op een hoop
Alles in de stad
Gooi ik nat
Koop je van mij zo’n regenbad

Groot NieUws!!!
Maria en Jozef verwachten een kindje! Het
baby’tje wordt verwacht rond 25 december.
Uiteraard willen we graag eens op bezoek
gaan en daarvoor zijn we uitgenodigd door
3 koningen die het leuk zouden vinden
om samen met hen op kraamvisite te gaan.
Hebben jullie zin om mee te gaan?
Het FEEST IN DE KERK zal plaatsvinden
in de kerk van Hengstdijk op zondag 8
januari 2017. We worden daar verwacht
om 14u. En willen tot rond 16u. blijven.
Mochten Maria en haar kindje dan nog even
aan het rusten zijn, kunnen wij ondertussen
wat knutselen, zingen, naar een verhaal
luisteren… er is voldoende te doen. Of we
daarna getrakteerd worden op beschuit met
blauwe of roze muisjes is nog een verrassing
want we weten nog niet of het een jongen
of een meisje wordt; maar we houden jullie
op de hoogte. We hopen we dat met velen
op bezoek kunnen gaan, wij hebben er alvast
heel veel zin in.
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Jaar VaN BarmHartiGHeid
inzegening beeld paus Franciscus
U hebt het vast al gezien.De tuin van
de Basiliek is opgesierd met een houten
beeld van Omer Gielliet. Via Stan Bosman,
voorzitter van HMSDZ, kwamen we in het
bezit van dit houten beeld, voorstellende
De mensen
van de
voorbij
paus Franciscus.
Één van
vele houten
beelden, diewij
Omer
Gielliet
zijn leven
noemen
ze hierinsamen.
maakte.
De mensen van voorbij
wij noemen ze bij namen.
Zo vlinderen zij Omer
binnenGielliet,
in woorden en inpriester
zinnenen kunen zijn wij even stenaar,
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het boek, gewijd aan de werken van Omer
Gielliet, de juiste was, kreeg ik de volgende
reactie: ´Het gaat om paus Franciscus. Wat
super dat hij ons toelacht vanuit de tuin van
de basiliek. Omer is terecht fan van hem.
Hij is geraakt door zijn profetische daad voor
de vluchtelingen in Lampeduso. De paus is
letterlijk uit het goede hout gesneden. De
paus wordt geïdentificeerd met de Verrezen
Christus. “Uit het ei” komen staat voor
het vernieuwende elan van de paus. Aan
de achterkant staat een duif met sleutel.
De heilige Geest geeft de paus steun en
de sleutel verwijst dat hij opvolger is van
Petrus.”

Toen ik vicaris Verbeek meldde, dat we een
beeld van Omer Gielliet hadden gekregen
en hem vroeg of bovenstaande tekst uit

Jongerengroep Heilig Jaar zeeland
In het kader van dit bijzondere jaar, is in de
Willibrordusparochie te Hulst - gastheer voor
het jaar van barmhartigheid
in Zeeuws-Vlaanderen, een
jongerengroep gestart. Eén
keer per maand komt deze
enthousiaste groep bijeen
voor een activiteit, waarbij
ontmoeting, bezinning en
vooral plezier maken met
elkaar centraal zal staan.
Op zondag 1 mei, trokken
ze voor hun eerste activiteit
naar JOTA. Want welke

de meNseN
VaN VoorBiJ

Het rijksmuseum in de Basiliek
Een vreemde titel, maar toch is het waar. Ga
maar eens kijken in de Librije. In de periode
van mei tot en met medio september 2016
is in de Librije van de Hulster Basiliek een
speciale expositie ingericht. De expositie
sluit enerzijds aan op het thema “Iconen
& symbolen”. Dat is namelijk dit jaar het
thema van Open Monumentendag. Omdat
2016 is uitgeroepen tot Heilig jaar van de
Barmhartigheid, is er in de tentoonstelling
ook nadrukkelijk relatie gelegd naar de
Werken van Barmhartigheid. De expositie
is samengesteld door de Beheerscommissie
Librije Basiliek. Wij wilden het heilig Jaar
van Barmhartigheid en Monumentendag op
elkaar afstemmen. Enig denkwerk zorgde
ervoor, dat het Rijksmuseum is gevraagd
de werken van de Meester van Alkmaar
te mogen exposeren in de Basiliek. Het
Rijksmuseum zond ons direct fotomateriaal
en zo is het gekomen.
De toezichthouders zullen op woensdag-,
donderdag- en zondagmiddag de koorkerk
openhouden, zodat u de Librije kunt
bezoeken en ook kunt aanschouwen hoe
het er in het begin van de vorige eeuw aan
toeging.

plaats in West ZeeuwsVlaanderen is er nu een beter
voorbeeld van liefde tot de
ander? Op deze stralende zondagmiddag
vertelden Derk Blom en Riny Schijve
gepassioneerd over het visioen van JOTA:
een ontmoetingshuis dat voor iedereen,
ongeacht religie, afkomst of stand, een veilige
haven wil zijn, waar je zomaar binnen kunt
lopen voor een kopje koffie en een luisterend
oor en kunt delen wat jou beweegt. Alle
activiteiten van JOTA passeerden de revue:
JOTA aan tafel, het brei- en mamacafé, de
taallessen en de voedselbank die in JOTA
gevestigd is. Wow, klonk het, zo’n JOTA
zouden we ook in Hulst moeten hebben…
Na deze prachtige introductie over JOTA,
volgde een rondleiding en werd er even
stilgestaan bij het gedicht ‘hoop’ van de
Tsjechische vredesactivist Václav Havel, dat
je bij de ingang van JOTA kunt vinden.
Dit gedicht verbeeldt zo mooi waar JOTA
voor staat: een plaats van hoop, waarvoor
zoveel vrijwilligers zich willen inzetten, niet
omwille van succes of faam, maar omdat het
zinvol en goed is om samen te bouwen aan
een ontmoetingsplaats voor ontmoeting en
inspiratie, zonder te weten of het goed zal
aflopen. De jongeren trokken vervolgens naar
het Ledelplein voor een kennismakingsspel,
waarbij ze elkaar een stuk beter leerden
kennen. Ze ontdekten van elkaar wie er wel
eens lui kan zijn, wie graag op reis zou gaan
naar China en van welke hobby’s ze houden.
Daarna stond er een brainstorm op het
programma, die al een aantal leuke ideeën
voor toekomstige activiteiten opleverde:
een spelletjesmiddag voor kinderen van
basisscholen in Hulst, een kookactiviteit,
meedoen aan de Mariaommegang in Bergen
op Zoom, een culturele uitwisseling met
de Moslimgemeenschap in Terneuzen, een
wandeling rond Barmhartigheid in Gent.
Dat belooft dus wat voor de toekomst!
De dag werd vrolijk afgesloten met een
gezamenlijke maaltijd. Wat een heerlijke dag
was het! Lijkt het jou ook leuk om mee te
doen en mee te denken? Neem dan contact
met onderstaand nummer!
Daarnaast kunt ook u in de koorkerk
komen kijken naar de zeven werken van
Barmhartigheid op woensdag-, donderdagen zondagmiddag van 2 tot 5 uur. Mocht
u met een groep een specifieke rondleiding
krijgen, gecombineerd met de Librije, belt
u naar 06 53858077 en we maken een
afspraak.
C. v. Tiggelen

