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KERSTMIS 2017
Dit is de uitgave van de kerkkoerier voor
Kerstmis en dus ook de adventstijd. Maar
wat betekent advent nu eigenlijk en waar
komt het vandaan? Het vieren van advent
komt nergens in de Bijbel voor. Toch is
het al een heel oude christelijke traditie.
De adventstijd staat in het teken van
verwachting en voorbereiding. ‘Advent’ is
afgeleid van het Latijnse woord adventus,
dat ‘komst’ betekent. Met advent leven we
namelijk toe naar het kerstfeest, wanneer
we vieren dat Christus naar deze wereld is
gekomen als een klein Kind in een kribbe.
Die tijd van voorbereiding duurt vier weken.
Op de vier zondagen die in deze periode
vallen, wordt in veel kerken elke week
een kaars aangestoken. Daarmee wordt
gesymboliseerd dat we steeds iets dichter
naderen tot Kerst, het feest van het Licht.
Sint Maarten
De traditie van advent verspreidde zich naar
Gallië, het huidige Frankrijk, daar werd er
verder vorm aan gegeven. In de vijfde eeuw
maakte men in dit gebied de adventstijd
tot een vastenperiode van zes weken. Die
periode begon op 11 november, de feestdag
van Sint Maarten, een bisschop die bekend
stond om zijn liefdadigheid aan de armen en
die door de kerk tot heilige was verklaard.
Rome
Pas in de zesde eeuw drong de traditie van
advent door tot de kerk van Rome. Eerst
duurde de periode nog zes weken, maar

Kerstmis

Weer dennengroen en lichtjes in de stad
en luide kerstmismuziek in alle winkelstraten,
stemmen van mensen die luidruchtig praten
over de klank heen van “De Heil’ge Stad”.
En ieder rept zich langs de ander voort
en ziet alleen zichzelf en zijn belangen
en is geconcentreerd op het ontvangen:
het kerstfeest werd tot in het hart doorboord.
Van alle kanten klinkt het “Stille nacht”,
maar niemand hoort daarin nog eng’len zingen:
wij zijn teveel vervuld van aardse dingen
God komt te laat – Hij wordt niet meer
verwacht.
Of toch? Zijn er nog ogen voor Zijn licht?
Nog oren die zijn woorden willen horen?
Heeft God om ons niet alle hoop verloren?
Of gooien wij de deuren voor Hem dicht?
Kom tot ons Heer en neem ons bij de hand’
Uw krib lijkt verder weg dan ooit tevoren,
wij zijn de weg naar Bethlehem verloren,
steek Zelf uw ster aan in dit donker land!
Nel Benschop

door paus Gregorius de Grote (590-604)
werd ze teruggebracht tot de huidige lengte
van vier zondagen. Tegenwoordig wordt in
praktisch alle kerken advent gevierd. De
periode geldt eigenlijk nergens meer als
een vastenperiode, maar staat eerder in het
teken van de vreugdevolle verwachting van
het kerstfeest en het hoopvol uitzien naar de
komst van de Messias.
Symbolen en gebruiken met advent
Adventskrans: een krans van dennengroen
waarin vier kaarsen steken. Gedurende
de adventstijd wordt iedere week een
kaars meer aangestoken. Adventsster:
een zilverkleurige papieren ster die in de
adventstijd in veel huizen voor het raam
wordt gehangen. De adventsster verwijst
naar Christus als het Licht der wereld, Die
naar ons toe kwam om licht te brengen in
de duisternis.Adventskalender of -huisje: de
adventskalender is bedoeld om kinderen
op een speelse manier voor te bereiden
op het kerstfeest. Een adventskalender
of -huisje heeft vier gesloten venstertjes.
Elke adventszondag gaat er één open. Op
kerstavond mag de deur van het huisje
geopend worden en verschijnt het Kerstkind.
Mogen wij ook zo de weg naar het feest van
Licht beleven en ervaren. Een tijd van hoop
en verwachting ook in onze parochie.
Zalig kerstfeest allemaal.
Chantal van de Walle

TINTINNABULUM BIJ
U THUIS VIA DE EMAIL
ONTVANGEN?
Het parochieblad Tintinnabulum is er
voor alle parochianen en komt iedere
week uit. Er wordt actueel nieuws
opgenomen en er staat een overzicht
van alle vieringen en misintenties in.
Zo richt het Tintin zich dus meer op
de actualiteit en is de Kerkkoerier het
parochieblad waarin ruimte is voor een
terugblik, thema-artikelen en uitgebreid
nieuws uit de parochie en haar kernen.
Het Tintin kwam aanvankelijk uit als
zelfstandig parochieblad met abonnees,
later als onderdeel van Streekbeeld.
Momenteel wordt het Tintinnabulum
digitaal opgemaakt en gedistribueerd
door vrijwilligers. Iedereen kan zich
gratis op dit periodiek abonneren, indien
men zich opgeeft via het e-mailadres:
tintinnabulum@rk-kerk-ozvl.nl. Verder
zijn alle nummers vanaf 2 november
2014 van het Tintinnabulum terug te
vinden in het archief op de website. In
de meeste parochiekerken worden iedere
week ook papieren versies beschikbaar
gesteld.

GEVIERDE TIJD

RECEPT VOOR HET
NIEUWE JAAR
Vorig jaar kreeg ik voor de kerst dit recept
toegestuurd door een collega-pastor.
Sindsdien heb ik het vaak klaar proberen
te maken, maar het was soms te flauw
soms te zout, het kan ook aanbranden
of verpieteren. De ingrediënten had ik
ook niet altijd voorhanden (ze zijn soms
moeilijk te krijgen). De bereiding vraagt, zo
is mijn ervaring ermee, nogal wat oefening
en toewijding. Soms echter lukt het bijna
vanzelf en dan smaakt het naar meer.
Daarom heb ik besloten om het maar eens
aan u door te geven:
Voordat je begint
reinig de keuken grondig van oud zeer.
Neem dan twaalf maanden, reinig ze goed
van alle bitterheid, gierigheid,
aanstellerij en angst.
Snijd elke maand in 30 of 31 gelijke stukken,
zodat de voorraad
voor een jaar toereikend is.
Bereid elke dag een stuk
met een deel arbeid
en twee delen humor en vrolijkheid.
Voeg er drie volle soeplepels
optimisme aan toe,
een portie zelfvertrouwen,
enkele snippertjes geduld
en een snuifje voorkomendheid.
Het geheel rijkelijk
met liefde overgieten
en wanneer alles gaar is,
op smaak brengen
met een scheutje fijngevoeligheid.
Versier het aldus bereide gerecht
met een bosje kleine attenties
en dien dit op
met een vriendelijk woord
en een glimlach.
EEN SMAKELIJK NIEUWJAAR!
Het schijnt heel gezond te zijn: je kan het
zo vaak genieten als je wilt. Al wie het eens
proberen wil, die mag!

VIERINGEN ROND KERST EN OUD EN NIEUW
dinsdag 19 december (kerstviering)
10.30 uur Koewacht (Lange Akkers)
voorganger diaken K. van Geloof
donderdag 21 december (kerstviering)
10.30 uur Kloosterzande (Antonius)
voorganger mevr. H. de Koning p.w.
Vrijdag 22 december (kerstsamenzangavond)
19:00 uur Hulst (basiliek)
werkgroep en koren
zaterdag 23 december (4e zondag van de advent)
19.00 uur Clinge
voorganger pastoor W. Wiertz
19.00 uur Boschkapelle
voorganger pater J. Reurs
zondag 24 december (kerstavond)
10.30 uur Hulst (Blaauwe Hoeve)
4de zondag van de advent, werkgroep
11:00 uur
16.00 uur Koewacht
Kindje Wiegen, werkgroep
19.00 uur Hengstdijk
voorganger dhr. R. Grossert p.w.
19.00 uur Hulst (gezinsviering)
voorganger mevr. C. van de Walle p.w.
19.00 uur Heikant (gezinsviering)
voorganger mevr. K. van de Wiele p.w.
21.00 uur Lamswaarde
voorganger mevr. C. van de Walle p.w.
21.00 uur Koewacht
voorganger dhr. R. Grossert p.w.
21.00 uur Clinge
voorganger mevr. K. van de Wiele p.w.
22.00 uur Hulst (basiliek)
voorganger pastoor W. Wiertz
maandag 25 december (eerste kerstdag)
9.30 uur Kloosterzande
voorganger mevr. K. van de Wiele p.w.
9.30 uur Koewacht
voorganger pater J. Reurs
10.30 uur Hulst (Blaauwe Hoeve)
voorganger diaken K. van Geloof
11.00 uur Boschkapelle
voorganger mevr. C. van de Walle p.w.
11.00 uur Hulst (basiliek)
voorganger pater J. Reurs
10.30 uur Nieuw Namen
voorganger dhr. R. Grossert p.w.
dinsdag 26 december (tweede kerstdag)
9.30 uur Kloosterzande
voorganger mevr. C. van de Walle p.w.
11.00 uur Hulst (basiliek)
voorganger pastoor W. Wiertz
13.00 uur Emmadorp
voorganger dhr. R. Grossert p.w.
Hulst (Basiliek)
geen Kindje Wiegen
Hulst (Blaauwe Hoeve)
geen viering
woensdag 27 december
19.00 uur Hulst (basiliek)
voorganger pastoor W. Wiertz
zaterdag 30 december (H. Familie)
19.00 uur Clinge
voorganger pater J. Reurs
19.00 uur Boschkapelle
voorganger pastoor W. Wiertz
zondag 31 december (H. Familie)
9.30 uur Kloosterzande
voorganger pastoor W. Wiertz
9.30 uur Koewacht
voorganger pater J. Reurs
10.30 uur Hulst (Blaauwe Hoeve)
voorganger diaken K. van Geloof
11.00 uur Hulst (basiliek)
voorganger pastoor W. Wiertz
maandag 1 januari 2018 (nieuwjaar)
Hulst (Blaauwe Hoeve)
geen viering
11.00 uur Hulst (basiliek)
voorganger pastoor W. Wiertz

DRIEKONINGEN
doet me denken aan mensen op weg.
Hoe? Waarom? Waarheen?
Als goudzoekers, als vluchtelingen,
in ieder geval als gelukzoekers
op weg naar een betere toekomst
door het nastreven van één gedachte
die zijn oorsprong vindt in
ieders eigen ziel, zìjn ster achterna.
Wij zijn die mensen, hebben allen
dezelfde oergedachte. En dat is goed.
Op zoek naar heelheid in de schepping
en verbondenheid met zijn Oorsprong,
verbonden met elkaar.

Samen met Suskewiet, Pietje Vogel,
Schrobberbeek uit het Vlaanderland
van schrijver Felix Timmerman
Samen met Caspar, Balthasar en
Melchior uit de bijbel
ieder met zijn eigen mogelijkheden
en geestelijke rijkdom.
Josephine

Ralf Grossert p.w.
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CHAMPION DE CICÉ
EEN ZOEKTOCHT VAN HET HART
IN BEWOGEN TIJDEN
De weg van Adélaïde Marie
Het doctoraat van N.J. Polet
Op vraag van algemeen overste van de
Sociëteit van de Dochters van het Hart
van Maria (Société des Filles du Cœur de
Marie), begon ik in 2009 te werken aan
een dissertatie over de stichteres van deze
Sociëteit, die tijdens de Franse Revolutie
(op 2 februari 1791) werd gesticht, samen
met de mannelijke tak: de Priesters van het
Hart van Jezus (Société des Prêtres du Cœur
de Jésus). Deze studie werd beëindigd met
de promotie in Nijmegen op 14 september
2017.
Als medestichteres van genoemde Sociëteit
voor vrouwen is Adélaïde de Cicé de
hoofdpersoon van deze dissertatie. Zij
werd geboren op 5 november 1749 in de
familieresidentie ´Hôtel de Cicé´ te Rennes
in Bretagne en overleed te Parijs op 26
april 1818. Tijdens haar leven maakte zij
vier onderscheiden politieke regimes in
Frankrijk mee: het Ancien Regime, de
Franse Revolutie, de regering van Napoleon
als eerste consul en als keizer, en tenslotte
de Restauratie van het koningshuis van de
Bourbons. Zij werd persoonlijk én in haar
familie getroffen door wat zich afspeelde in
de politieke sfeer.
Doorheen de jaren evolueerde zij van een
vaderloos kind – haar vader, Messire Jerôme
Champion de Cicé overleed toen zij één jaar
oud was - naar de geestelijke dochter, die de
vertrouwde en geliefde medewerkster was
van haar vereerde geestelijke vader, pater
Pierre Joseph Picot de Clorivière, de stichter
van deze twee religieuze gemeenschappen;
van een dochter, zorgend voor een oude
moeder, dame Marie-Rose de Varennes de
Condats – zij was de 21 jaar jongere echtgenote van Messire Jérôme en de moeder van
zijn twaalf kinderen-, naar de religieuze, die
Gods Moeder vereerde en voor haar mede-

KERSTSAMENZANG
BASILIEK HULST
Vrijdag 22 december 2017, om 19:00u

zusters een goede moeder wilde zijn naar het
voorbeeld van Maria; van het jongste kind
van het gezin, door de familie voorbestemd
om thuis bij moeder te blijven, tot de leidinggevende overste van een religieuze vrouwensociëteit en de bekwame helpster van
de mannengroep. Adélaïde werd genoemd:
moeder van de armen; medestichteres van
de ´Société des Filles du Cœur de Marie´
samen met Pierre Joseph Picot de Clorivière
sj; religieuze in de wereld; gevangene tijdens de Franse Revolutie; eerste algemeen
overste van genoemde Sociëteit. Zij leidde
een vruchtbaar leven in bewogen tijden en
liet een bloeiende Sociëteit van religieuze
vrouwen na, die voortbestaat tot op vandaag
en verspreid is over Europa, Noord- en
Zuid-Amerika, Afrika en Azië. In dankbaarheid aan Adélaïde en aan de Sociëteit van de
Dochters van het Hart van Maria mocht ik
deze studie maken en mag ik u nu meedelen
dat dit werk tot een goed einde is gebracht.
N.J. Polet
Is uw interesse gewekt? Vanuit de parochie
worden een aantal lezingen georganiseerd.
U kunt uw interesse kenbaar maken bij C.
van Tiggelen, tiggelenhulst@gmail.com.
U wordt t.z.t. verder geïnformeerd.

Kies ervoor om

optimistisch te zijn.
Dat voelt beter.
Dalai Lama
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Uit het duister komen wij……..’

Met medewerking van: jeugdkoor ‘De
Wal-Noten’ onder leiding van Sandra
den Exter, het Basiliekkoor onder
leiding van Ronald van Quekelberge,
het dameskoor van de Basiliek, onder
leiding van Marina Stockman, organist
Marcel Mangnus
Uit het duister komen wij,
lopend in een lange rij
roepend door de stille nacht:
Christus, kom de wereld wacht.
Uit het duister komen wij
zingend: Heer ons licht zijt Gij!
Herders, wijzen, één groot koor,
zingend heel de wereld door.
Tekst: A.F. Troost
Samen gaan we, vanuit het duister, op
zoek naar het licht.
Het licht van Kerstmis.
Het licht dat moet schijnen voor alle
mensen, in heel de wereld.
Voor alle mensen, klein en groot, arm of
rijk, ziek en eenzaam……
Beleef deze avond, door samen met ons
die prachtige
advents- en kerstliederen te zingen!
De avond duurt ruim een uur.
Na afloop is er voor ieder een kopje
koffie of thee.
Namens de werkgroep
Kerstsamenzang: Van harte welkom

BIJDRAGE BESTUUR
Het afgelopen halfjaar ben ik, als
vertegenwoordiger van cluster zuid, een aantal
malen aanwezig geweest bij de vergadering
van het parochiebestuur Maria Sterre der
Zee. Cluster zuid is de samensmelting van de
pkc’s van St.Jansteen/Heikant en Koewacht,
die kreeg het afgelopen jaar z’n beslag.
In het bestuur van cluster zuid hebben
Guus Pleunis, Frans Machielse (voor St.
Jansteen), Lilianne van der Ha, Emmy van
Remoortele en Christian de Waele (voor
Koewacht), pastor Ralf Grossert en ikzelf
(voor Heikant) zitting. Toegevoegd lid is
Jack Beckers uit Heikant, die ook lid is
van de gebouwencommissie. En wat blijkt,
besturen is in het algemeen best lastig.
Bij het nemen van beslissingen moeten
belangen worden afgewogen. Vaak is een
van de betrokken partijen teleurgesteld over
de uitkomst van de beslissing. Dit gold
haast wel in het bijzonder voor het besturen
van onze parochie de afgelopen jaren.
Aan de orde waren moeilijke en pijnlijke
beslissingen die een enorme impact hadden
op de plaatselijke geloofsgemeenschappen
en die ook de bestuurders zelf bijzonder
zwaar vielen. Sommige parochianen haakten
af, teleurgesteld, boos of gefrustreerd. Ook
persoonlijk ging het me aan het hart dat
de kerken op Lamswaarde, waar het hele
religieuze leven van mijn ouders nauw aan
verbonden was en Heikant, waar ikzelf met
hart en ziel bij betrokken was, de functie van
kapel kregen. Niet gesloten, maar toch…

En naast het feit dat besturen lastig blijft,
blijkt ook het vinden van bestuurders vaak
niet eenvoudig. Mensen moeten langer
doorwerken en in alle geledingen van de
maatschappij wordt een steeds groter beroep
gedaan op vrijwilligers, denk bijvoorbeeld
maar eens aan de mantelzorg.
Desondanks wordt binnen het huidige
parochiebestuur hard gewerkt aan de
toekomst. Zo kreeg het bestuur een wat
andere samenstelling. Het doel was om tot
een slagvaardiger bestuur te komen, niet te
groot en met o.a vaste vertegenwoordigers
uit elke cluster. Deze opzet is het afgelopen
jaar verder ingevuld. Ook de opzet van de
vergaderingen is helder en heeft een vaste
vorm gekregen. Met deze vernieuwde opzet
zijn er meteen ook nieuwe uitdagingen.
Want met een kleiner compacter bestuur
ontstaat ook meteen een grotere afstand van
het parochiebestuur tot de vele vrijwilligers
in onze parochie. Weliswaar zijn de clusters
hier een belangrijke tussenschakel maar
vrijwilligers stellen absoluut ook prijs
op contact met het parochiebestuur en
informatie uit de eerste hand. Ook een
direct contact met de pastoor is voor velen
van belang. Op dit vlak zijn inmiddels
een aantal concrete stappen gezet. Pastor
Chantal van de Walle is gestart met het
samenstellen van een communicatiegroep
met vertegenwoordigers uit alle kernen. Het
doel hiervan is ondermeer om relevante

informatie met alle betrokkenen te kunnen
delen. En de jaarlijks te organiseren parochie
contactdag (op de eerste zondag van juli)
moet in elk geval één keer per jaar het contact
tussen pastoor Wiertz en alle vrijwilligers
mogelijk maken en ruimte bieden voor
persoonlijke ontmoeting. Het feit dat een
wekelijkse publicatie van Tintinabulum in
een advertentieblad best prijzig is, was reden
om hiervan af te zien. Betrokken parochianen
wordt nu de mogelijkheid geboden om dit,
via aanmelding van hun e-mailadres aan het
parochiebestuur wekelijks in hun mailbox te
ontvangen.
Ook op de website van de parochie is veel
nuttige informatie beschikbaar. Uiteraard
hebben veel oudere gelovigen niet de
beschikking over een computer. Daarom
is binnen het bestuur besloten om met de
editie van de Kerkkoerier van december een
flyer mee te geven waarin wordt gevraagd
hoe parochianen de informatie over
vieringen zoals die in Tintinabulum wordt
opgenomen, willen ontvangen. Er is dus
binnen onze parochie nog het nodige werk
aan de winkel en het blijft, in elk geval in
mijn optiek, zeer de moeite waard om je daar
voor in te zetten. Dus, niet in teleurstelling
achterom zien of bij de pakken neer gaan
zitten maar: de schouders eronder en samen
verder, binnen onze parochie Maria Sterre
der Zee.
Jos van Damme

PAROCHIEDAG
Op zondag 2 juli was het dan zo ver:
de eerste parochiedag voor onze parochie.
In 2016 hebben we op 10 oktober een
eucharistieviering gehouden ter ere van
de naamdag van onze parochie patrones
en dit jaar werd dit voortgezet maar dan
uitgebreider: een hele dag met eten en
drinken en gezelligheid. We mochten die
dag te gast zijn bij de familie van Kessel te
Kloosterzande.

We begonnen deze dag met het vieren
van de eucharistie. Deze keer in een totaal
andere omgeving: in een schuur. Het altaar
was ‘gebouwd’ met fruitkistjes en stond
op een aanhangwagen. Een groot kruis
markeerde deze bijzondere plaats. Wat is nu
de grondgedachte voor zo’n parochiedag?

Voor ons als pastoraal team was en is dit:
gastvrijheid en elkaar ontmoeten.
Dit kwam ook tot uiting in de lezingen die
we gehoord hebben in de eucharistieviering
waar de parochiedag mee werd geopend.
Jahwe verschijnt aan Abraham toen hij bij
de ingang van zijn tent zat op het heetst van
de dag. Plotseling ziet Abraham drie mannen
voor zich staan. Abraham biedt direct zijn
gastvrijheid aan door water te halen en
brood voor onderweg aan te bieden. Zo
ontvangt Abraham zijn Heer. Ook wij
mochten elkaar ontvangen en ontmoeten op
deze parochiedag. Wanneer we gastvrij zijn
en elkaar ontmoeten dan ontmoeten we ook
God (net als Abraham). Deze ontmoeting
is de basis voor de geloofsgemeenschap
die wij parochie noemen. En waarmee
wordt de parochie Heilige Maria Sterre
der Zee gevoed? Wat is onze inspiratie?
Of, anders gezegd, hoe houden wij het in
Godsnaam vol om ons in te zetten voor de
geloofsgemeenschap / parochie?

waar veel mensen hun steentje op allerlei
terreinen hebben bijgedragen mogen we
spreken van een zeer geslaagde dag.
Samen voelden we de eenheid die ons
verbindt: ons geloof in God en daarmee in
de ander.
Het was een hele bijzondere en geslaagde
gastvrije en ontspannen ontmoeting met
velen.
Chantal van de Walle
Pastoraal werkster HMSdZ

Door elkaar te ontmoeten en in deze
ontmoeting God te ervaren en te beleven.
En gezien het feit dat we veel mensen
hebben mogen begroeten en ontmoeten en
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BIJDRAGE PASTORAAL TEAM
Iets schrijven voor de laatste Kerkkoerier van
het jaar. Ik word er een beetje melancholisch
van. Alweer een jaar voorbij. Wat is er
opnieuw veel gebeurd in de parochie, maar
ook in het leven van u en mij. Sommige
dagen gingen heel erg langzaam en dan
weer vlogen weken zomaar voorbij. Wat is
tijd toch iets heel erg vreemd. Een minuutje
kan eindeloos duren als je wacht op een
antwoord van de dokter, een verlossend
telefoontje en een intens fijn moment is zo
voorbij, in een zucht... Tijd.
En dan is het weer ‘tijd’ voor Kerst en
Oud en Nieuw, wonderlijke tijd, verdrietige
tijd, deugddoende tijd, verspilde tijd,
gewonnen tijd, ieder jaar opnieuw.
Tijd voor het verhaal van dat kind in de
kribbe. Net zoals zo vaak in geloof, in
geloven, hoop tegen alle wanhoop in en een
liefde die grenzeloos is.
De tekst van Kyrie eleison, een lied,
oorspronkelijk van Willem Vermandere,
later ook vertaald door Herman van Veen
dwarrelt zomaar mijn hoofd in. Hieronder
de vertaling van Herman van Veen.
Voor de bakker die zijn vuur laat doven
voor de boer die zijn ploeg laat staan
voor de metselaar die geen huis meer wil

bouwen
voor de herders die niet meer verder gaan
Voor de meester die niet meer durft vertellen
voor de priester die zijn gebed vergeet
voor de dokter die niet meer kan genezen
en voor de rechter die geen raad meer weet
Eleison, eleison, Kyrie eleison
Voor de grootmoeder alleen op haar kamer
voor opa die al vergeten is
voor de angsten en slapeloze nachten
voor het verdriet dat niet geweten is
Voor de minnaars die niet meer zingen
voor de liefste die het huis verlaat
voor al het nutteloze leed van de wereld
voor ons zieltje dat ten onder gaat
Eleison, eleison, Kyrie eleison
Voor de kinders in kelders gevangen
zoveel onschuld verkracht en vermoord
voor de politieke heersers
door geld en macht ontspoord
Voor onze bitsige bijtende woorden
voor onze leugens en onze achterklap
voor het paradijs dat we verloren
voor onze levenslange ballingschap
Eleison, eleison, Kyrie eleison
Voor cipiers en advocaten
presidenten en inspecteurs

voor adjudanten en commandanten
voor commissarissen en controleurs
Voor fabrikanten en voor commerçanten
en farizeeërs met groot gewin
in hormonen drugs en wapens
voor al ‘t kwaad er tussenin
Eleison, eleison, Kyrie eleison
(…)
Voor de moeder van het kreupele kindje
voor het lief van een dode soldaat
voor het meiske zonder beminde
voor al het zeer dat nooit meer overgaat
Voor wie zal ik hier nu nog zingen
voor diegene die ik hier vergeet
er kan niemand zonder wat vrede
rijke boer of arme proleet
En we zingen hier van Kyrie eleison
en van een kind in een donkere stal
Ieder jaar wordt onze hoop herboren
dat het hier ooit nog beter worden zal.
Eleison, eleison, Kyrie eleison
Ieder jaar wordt onze hoop herboren,
dat het hier ooit nog beter worden zal.
Dat in deze dagen en de dagen die komen gaan,
hoop toch altijd weer sterker mag zijn, dan
welke wanhoop dan ook…
Katrien Van de Wiele

BIJDRAGE CARITAS
Financiële steun voor Sint Maarten
Begin september is Sint Maarten, een eiland
binnen ons Koninkrijk der Nederlanden,
getroffen door de orkaan Irma, een orkaan
van de zwaarste categorie. De gevolgen van de
doortocht van de orkaan zijn niet te overzien,
de orkaan liet een spoor van verwoesting
achter. Zeeuws Vlaams breed is er in de
diverse katholieke kerken gecollecteerd voor
deze ramp. Alleen al binnen de Parochie H.
Maria Sterre der Zee leidden deze collectes,
aangevuld door de lokale Caritas, tot een gift
van e2.000,- Een druppel op de gloeiende
plaat, maar alle beetjes helpen, het Rode
Kruis was blij met onze bijdrage.
Schulphulpmaatje
Al zeven jaar loopt er landelijk, via de
gezamenlijke
kerken,
het
project
Schulphulpmaatje. Schuldhulpmaatje is een
project waarbij gezinnen/individuen met
schuldenproblematiek begeleid worden
in het inventariseren van de schulden en
het ondersteunen door middel van een
“maatje”, iemand die een eindje mee op
weg wil gaan en zich hiertoe ook echt
engageert (!), om te komen tot een meer
beheersbaar uitgavenpatroon op de lange
termijn. Inmiddels nemen bijna de helft van
de ongeveer 380 gemeenten in Nederland
hieraan deel. Ook de gemeente Hulst wil
zich hierbij aansluiten. Als een van de
initiatiefnemers zal Caritas H. Maria Sterre
der Zee hier de verlangde intentieverklaring
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voor ondertekenen en helpen in het opzetten
van het Schuldhulpmaatjesproject in de
gemeente Hulst.
Vastenactie 2017
Afgelopen vastenperiode hebben we
gezamenlijk gewerkt voor het project van
pater Cyriel Swinne in Colombia. Met
dank aan alle Vastenactie- en diaconale
werkgroepen die ook dit jaar weer
ontzettend goed werk hebben geleverd, aan
alle vrijwillig(st)ers, aan de medewerk(st)ers
van de diverse scholen en alle mensen die op
welke manier dan ook hun schouders onder
dit project gezet hebben.Zo konden we het
project van pater Swinne ondersteunen met
een bedrag van 40.000 euro. Het bedrag
dat we zelf bij elkaar hebben gehaald werd
namelijk door de landelijke Vastenactie
ruimhartig aangevuld. Naast de financiële
opbrengst gingen ook een aantal ‘muzikale’
spullen richting Colombia.
Vastenactie 2018
Ook in de komende periode willen we
graag onze schouders zetten onder
een eigen project. We willen graag het
‘Nyabondo Rehabilitaiton Centre’ in
Kenia ondersteunen. Het is een centrum,
met een eigen ziekenhuis waar kinderen
en jongeren met een beperking op weg
worden geholpen naar een menswaardige
toekomst. Het Centrum werd opgericht
door de Nederlandse zusters Franciscanessen

van Sint Anna in Oudenbosch. Nu is het
centrum volledig in handen van Keniaanse
zusters, de lijn met Oudenbosch is nog
steeds heel sterk. Zr. Marie-José uit Sint
Jansteen was jarenlang de motor achter
het in de aandacht houden van het project
hier in Zeeuws-Vlaanderen en daar buiten
en Zr. Christa woonde en werkte jarenlang
in Kenia. Om dit project echt te kunnen
steunen, hebben we de erkenning nodig
van de landelijke Vastenactie. We hopen
binnenkort een positief antwoord van hen te
mogen verwachten.
Caritas op de website van de parochie,
flyer en e-mailadres
Het helpen van mensen in nood is de
bestaansgrond van Caritas, daarom is
het erg belangrijk om goed bereikbaar te
zijn. Vandaar dat we inmiddels ook op
de website van de Parochie H. Maria
Sterre der Zee vermeld worden onder het
kopje Parochie, activiteiten/werkgroepen.
Het bijbehorende mailadres caritas@
rk-kerk-ozvl.nl is dan ook bedoeld voor
het melden door iedereen, betrokken met de
medemens, van individuele noden waarbij
de Caritas ten dienste kan staan. Binnenkort
gaan we om de bekendheid van Caritas te
vergroten een flyer neerleggen, te beginnen
bij de scholen, daarna bij andere publieke
instellingen, zodat hierdoor ook verdere
ondersteuning geboden kan worden.

IN HERINNERING: PATER PIET VAN DER AART

PRIESTER, LITURG, BIOLOOG, PATER MARIST EN COMPONIST
10 MEI 1942 - 21 MAART 2017
Op 21 maart j.l overleed pater Piet van
der Aart. Deze naam klinkt wellicht niet
iedereen bekend in de oren. Piet van der
Aart was een Pater Marist die de laatste
jaren van zijn leven relatief anoniem,
maar niettemin bijzonder productief heeft
doorgebracht in Hulst. Een periode die
voor velen een onbekende kant van pater
Piet laat zien en die ik graag bij u onder
de aandacht wil brengen. Dit artikel draag
ik op aan een man die zoveel moois heeft
achtergelaten.
Pater Piet heeft een druk en interessant
leven geleid. Hij werd geboren in Lisse
(1942) en deed op 20-jarige leeftijd zijn
religieuze professie in de congregatie van
de Maristen. In 1968 ontving hij de
priesterwijding. Na zijn theologiestudie
wilde hij muziek gaan studeren, maar
de congregatie koos voor biologie en zo
studeerde hij af in de plantkunde. Pater Piet
hield van de natuur en deelde graag zijn
kennis; beide kon hij inzetten tijdens zijn
verblijf in Nieuw-Zeeland waar hij les gaf
aan de middelbare school van de Maristen.
Terug in Nederland werd hij pastoor in
Enschede tot hij werd uitgezonden naar
Sao Paulo in Brazilië, waar hij als pastor
werkte in een favela en als docent aan de
universiteit. In de zomermaanden bedong
hij tijd om Amerikaanse studenten in
te leiden in de tropische regenwouden.
Over al die uiteenlopende ervaringen kon
hij boeiend vertellen, begeleid door zijn
schallende lach.
Terug in Nederland werkte hij in Weurt
en werd vervolgens pastoor in Wolder
(Maastricht). Toen zijn gezondheid
achteruit ging moest hij noodgedwongen
stoppen met zijn werk als pastor
en verhuisde hij naar Hulst, waar hij
ging wonen bij zijn Broeders, de Paters
Maristen. In Hulst kon hij zich wijden
aan zijn grote liefde: het componeren van
liederen ter ere Gods. In deze periode
leerde ik pater Piet kennen.Toen ik
pater Piet voor het eerst ontmoette (in
de Basiliek van Hulst) vertelde hij dat
hij muziek componeerde. Mijn interesse
was gewekt en al gauw spraken we een
keer af. Die ontmoeting zal ik niet snel
meer vergeten; wat schreef deze man
schitterende muziek! Ik vroeg hem of dit
ook werd uitgevoerd of uitgegeven. Maar
dat hoefde niet volgens pater Piet, hij
schreef zijn muziek voor God. Al met al
liet deze ontmoeting me niet los en keerde
ik, diep onder de indruk, huiswaarts. Al
snel volgde weer een bezoekje en niet

veel later kwam pater Piet
ook bij mij langs.
De bezoeken werden
frequenter en we wisselden
steeds meer muziek uit.
Als ik een maand niet
was geweest, had hij
weer tientallen werken
geschreven. Over zijn
ziekte sprak hij niet zoveel,
hij klaagde er in ieder geval
nooit over. Hij genoot
vooral ten volle van de
goede dingen van het leven
en zag elke dag als een
geschenk. En dat laatste
nam hij letterlijk. Want hij
vertelde me dat hij elke
dag die hem nog gegund
was, zou besteden aan het
componeren als dank aan
en ter ere van God. Zo
schreef hij op goede dagen soms wel twee
tot drie werken. Hij ging daarbij zeer
gestructureerd te werk en vertrok altijd
vanuit de tekst. Veel teksten schreef hij
zelf (prachtige gedichten etc.) en zette deze
vervolgens op muziek.
Pater Piet beheerste de materie; hij hield
zich aan alle muzikale en compositorische
regels en was daarbij zeer perfectionistisch.
Door zijn grote werklust en gedrevenheid
heeft hij in vier jaar tijd een enorm oeuvre
bij elkaar geschreven, met werken voor
koor en orgel (eenstemmig, meerstemmig
en afwisselend); daarnaast ook nieuwe
zettingen en orgelbegeleidingen bij vrijwel
alle Nederlandse liederen, hymnen,
psalmen en gregoriaanse gezangen.
Als je bedenkt dat hij doof was aan één
oor, besef je nog meer wat een muzikale
gave en scheppende kracht pater Piet had.
Hij heeft al zijn muziek zelf gebundeld,
in negen dikke banden (daarnaast ook in
pdf-bestanden) die hij vaak aan me liet
zien. Pater Piet heeft muziek nagelaten
voor alle zon- en feestdagen van elk
kerkelijk jaar. Complete liturgie dus, die
hij in aparte bundels nog koppelde aan
zelf geschreven preken uit zijn werkzame
periode als priester.
Bij een eerste indexering van zijn werk
kom ik tot een totaal van 1746 werken.
Daarvan is ongeveer de helft van eigen
hand en de rest bewerkingen, zettingen of
orgelbegeleidingen bij bestaande liederen.
Daarbij gaat het niet om doorsnee muziek,
maar om muziek waar grote kwaliteit en

inspiratie van uit gaat. Pater Piet ging te
werk zoals vele componisten dat doen:
met een duidelijke structuur, vertrekkend
vanuit de tekst en met zorgvuldig gekozen
toonaarden.
Zowel de banden als de pfd-bestanden
heeft hij aan mij overgedragen. Zijn tiende
band met composities blijft onvoltooid. Ik
voel het als mijn plicht naar de componist
pater Piet toe om hem muzikaal te eren,
door zijn werk openbaar te maken en
te verspreiden. Momenteel is zijn
muziek al onder de aandacht gebracht
in de bisdommen Breda, Roermond en
Rotterdam. Het is mijn wens (ik heb hem
dat ook verteld) dat zijn werk op allerlei
plekken gezongen gaat worden. Dat zal
tijd nodig hebben, maar ik ben ervan
overtuigd dat de muziek voor zichzelf
zal spreken; kwaliteit verloochent zich
immers niet.
In de Basiliek van Hulst klonk al meerdere
malen muziek van pater Piet. Onder
andere tijdens Kerstmis, maar ook tijdens
zijn uitvaart zong het Dameskoor werk
van hem.
Op de pastorie van Hulst zal een plek
worden ingericht waar de liturgische
bundels (muziek en preken) van pater Piet
komen te staan.
Pater Piet, dank u wel voor alle prachtige
muziek die u heeft nagelaten. Maar
bovenal, bedankt voor de vriendschap.
Marcel Mangnus, juli 2017
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2e kolom 5e regel vanaf onder. Pastor Chantal van de Walle is gestart…….

SCHEMA’S SACRAMENTEN 2018

3e kolom, 21e regel: flyer in plaats van antwoordformulier

Dopen in de overige kerken/kapellen is mogelijk op aanvraag via de teamassistente.

Definitief doopschema 2018

VORMSEL 2018
Vergeet
u uw jongere
(groepEr8)
niet aan te
melden
voor het
vormsel in 2018? Voor de parochiekern Hulst vindt de vormselviering
Doopschema
is niet juist.
ontbreken
delen.
Opnieuw
opmaken.
plaats op zaterdag 16 juni om 19.00 uur. De vormselvieringen voor de andere kernen zijn op vrijdagavond 15 juni om 19.00 uur. De
aanmeldformulieren worden verspreid via de scholen. Zit uw jongere niet in onze parochie op school? Vraag dan zelf een aanmeldformulier
Ook toevoegen tekst in pdf overige stukken. Schema’s sacramenten 2018.
aan bij Ralf Grossert (ralf.grossert@zeelandnet.nl) of Katrien Van de Wiele (kvdwiele@zeelandnet.nl

Definitief doopschema 2018
doopdatum

tijd en plaats

28 januari

14.00 uur Hulst
16 januari
15.30 uur Hulst
14.00 uur Kloosterzande
6 februari
14.00 uur Hulst
6 februari
15.30 uur Hulst
14.00 uur Hulst
13 maart
15.30 uur Hulst
14.00 uur Hulst
15.30 uur Hulst
14.00 uur Hulst
1 mei
15.30 uur Hulst
14.00 uur Kloosterzande 15 mei
14.00 uur Hulst
30 mei
15.30 uur Hulst
14.00 uur Hulst
15.30 uur Hulst
14.00 uur Hulst
15.30 uur Hulst
14.00 uur Kloosterzande

18 februari
25 februari
25 maart
22 april
13 mei
27 mei
10 juni
extra doopviering
8 juli
2 september
16 september
7 oktober

catechese

14.00 uur Hulst
25 september
15.30 uur Hulst
14.00 uur Hulst
30 oktober
15.30 uur Hulst
14.00 uur Kloosterzande 13 november

11 november
25 november

vergaderplaats

voorganger

pastorie Hulst

Ralf Grossert

sacristie Kloosterzande
pastorie Hulst

Chantal v.d. Walle
Katrien V.d. Wiele

pastorie Hulst

Chantal v.d. Walle

catechese in overleg
Wiel Wiertz
afspraak door teamassistente
pastorie Hulst
Katrien van de Wiele
sacristie Kloosterzande
pastorie Hulst

Ralf Grossert
Katrien V.d. Wiele

catechese in overleg
afspraak door teamassistente
catechese in overleg
afspraak door teamassistente
catechese in overleg
afspraak door teamassistente
pastorie Hulst

Wiel Wiertz
Wiel Wiertz
Wiel Wiertz

pastorie Hulst

Chantal van de
Walle
Ralf Grossert

sacristie Kloosterzande

Katrien V.d. Wiele

Doopschelpvieringen in de regio:
Cluster Noord en West: zondag 18 maart te Hengstdijk – voorganger Ralf Grossert
Cluster Oost en Zuid: zondag 18 maart te Nieuw Namen – voorganger Chantal van de Walle
Cluster Midden: zondag 4 maart te Hulst – voorganger Katrien van de Wiele
Dopen in de overige kerken/kapellen is mogelijk op aanvraag via de teamassistente

Devotielichten en Cilinderkaarsen met Kerstafbeeldingen

Liefde is op weg zijn naar:
jezelf te vinden in elkaar
1

2

3

4

5

Kaars met opdruk

6

vanaf 30 stuks

Devotelichtje cup 46x60 mm € 1,82 incl.btw
Cilinderkaars 60x150 mm
€ 6,85 incl.btw
Ook mogelijk met eigen afbeelding!
7

8

9

10

11

Meer staffelprijzen mogelijk.

Galvaniweg 20 - Schijndel - tel. 073-5492511 - info@boca.nl - www.boca.nl
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Toon Hermans

VERSLAG ROUWZORG REGIO 0114:
Op 5 september verzorgde Manu Keirse voor 88 mensen de lezing met als thema “Op de pechstrook van het leven”. Manu is al jaren
toonaangevend op het gebied van rouw. Onlangs herschreef hij zijn eerste boek want er is veel veranderd in de inzichten rond verlies en
rouw. 50 jaar luisteren naar rouwenden, doet beseffen dat ‘zij die de schoenen dragen, weten waar ze knellen’!
De sleutelwoorden om te helpen bij rouw, zijn:
- luisteren naar rouwenden, steeds opnieuw
- correcte informatie geven, ook aan kinderen
- met warmte en genegenheid
- herinneringen levendig bewaren.
Uitspraken om niet te vergeten:
- rouw, verdriet, zich schuldig voelen heeft te maken met liefde/verantwoordelijkheid
- mensen die overlijden, verhuizen van de buitenwereld naar het hart van de mensen.
- ik spreek niet meer over rouw verwerken maar over ‘verlies overleven’
- rouw is niet te wegen of te meten. Er is ook veel niet erkend verdriet
- de relatie met de overledene verandert maar beëindigt niet! Daarom is het herinneren (het opslaan in je binnenste) belangrijk
- rouwen is niet loslaten maar ‘anders leren vasthouden’.
- het verlies gaat met je mee als een schaduw, soms onopvallend, soms ineens levensgroot voor je voeten.
- je kan iemand die rouwt, helpen of voor de voeten lopen:daarom is het belangrijk dat mensen weet hebben van rouw en hoe ermee
om te gaan.
- als ouders van een overleden kind vragen: is het normaal dat we na 11 jaar nog verdriet hebben, kunnen we ons de vraag stellen: is
het normaal dat je na 11 jaar nog altijd houdt van je kind?!
- rouw is een normale reactie van normale, stabiele mensen op een groot verlies.
Manu Keirse pleit ervoor om herinneringen op te bouwen als je nog leeft en om kinderen al vroeg te betrekken bij het afscheid. Zij
hebben recht op correcte informatie, hoe moeilijk ook. Daarom pleit hij er ook voor om het te integreren in het onderwijs, om het een
plaats te geven in het werkmilieu en om medicatie te vermijden. Artsen in opleiding confronteert hij met de vraag waarom er bij moeilijk
nieuws geen 2e consult wordt afgesproken met de kinderen erbij.Wat je als kind hebt geleerd, leer je immers voor het leven! Uit het vrij
jonge publiek kwam een dankwoord voor de gedegen en sprekende manier waarop Manu deze lezing verzorgde “Ik kwam met het idee
dat het een zware avond zou worden maar ik ging met een opgelucht, warm gevoel naar huis”.

Afscheidshuis
Uw dierbare is bij mij in zorgzame handen en
in een sfeervolle omgeving onbeperkt te bezoeken.
Uitvaartzorg
Met aandacht en respect voor uw persoonlijke wensen help ik u bij de keuze
voor een uitvaartverzorger die zowel emotioneel als financieel bij u past.
Alle verzekeringspolissen/uitvaartondernemingen zijn welkom.
Wilt u informatie, persoonlijk contact of een overlijdensmelding
doorgeven dan ben ik bereikbaar op: 0114-672222.
Anouska van Waes • Groenendijk 51 • 4587 CS Kloosterzande

SB26162

de Ridder

SB44172

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

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

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

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

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

Kerkkoerier - 9

CLUSTER MIDDEN

Hulst

ACOLIETEN EN MISDIENAARS
Vrijwilliger zijn...
is vrijwillig, maar niet vrijblijvend
is verbonden, maar niet gebonden
is onbetaalbaar, maar niet te koop
is positief denken, is positief doen
met als enige doel voor jezelf en de ander
een goed gevoel!
Bij het woord vrijwilliger en zeker vrijwilliger
voor de parochie, denk je eigenlijk meestal
(overigens met respect) aan de oudere
mens. Toen ik dit gedichtje las moest ik
meteen denken aan de jonge vrijwilligers,
de acolieten en misdienaars. Ook dit jaar
hebben wij als parochie weer elke week op
hen kunnen rekenen. Begin 2017 zijn we
begonnen met 12 misdienaars/acolieten in
de leeftijd van 10 tot 26 jaar. Ook bij hen
is er gedurende het jaar van alles gebeurd,
Bram den Exter en Joris Matthijs zijn met
hun school naar Valdãmarpils in Letland
geweest, om daar vrijwilligerswerk te doen

in een weeshuis. Joris Verdurmen heeft
zijn vormsel gedaan en er zijn ook weer
verschillende oorkondes uitgereikt.
Ann den Exter, Stijn Matthijs en Lukas
Verdurmen waren 2½ jaar misdienaar
en Eva den Exter kreeg een oorkonde
voor 5 jaar dienen. Helaas moesten we
ook afscheid nemen van 3 misdienaars,
namelijk van Joris en Stijn Matthijs en
Jewel Shamon. Ik wil hen heel hartelijk
bedanken voor alle keren dat zij gediend
hebben en hen het allerbeste toewensen. De
drie oudste acolieten zullen in de komende
tijd steeds minder inzetbaar zijn wegens
werk en studie, maar ze hebben toegezegd
nog zoveel als mogelijk te blijven komen.
Het is een gezellig groepje vrijwilligers en ik
wil ze dan ook allemaal heel erg bedanken
voor hun inzet. Op naar het nieuwe jaar.
Harriët Clijncke

OMZIEN IN VERWONDERING 2017-2018
VOORUIT BLIKKEN IN VERTROUWEN
2017 is weer bijna ten einde
Wensen en verhalen doen in deze dagen de
ronde, dromen over een onuitsprekelijke
vrede. Beelden zijn het, beelden van hoop en
heimwee in ieder van ons zoekend, gelovend
werkend aan een betere wereld.
Deze dagen
Laat deze dagen niet alledaags passeren. Geef
het beste van jezelf en neem andermans tekort.
Doe wat deugd doet en laat wat anderen zeer
doet.
Dagen die ook in onze parochiekern weer
feestelijk gevierd zullen worden. We mogen
trots zijn op de parochiekern van de H.
Willibrordus; een mooie basiliek maar
bovenal een levendige geloofsgemeenschap
met een geweldige inzet van vele vrijwilligers
en grote betrokkenheid van ieder.
Lichtpuntjes in donkere dagen!
We nemen afscheid van een aantal
vrijwilligers in onze parochiekern:
Per 1 november heeft mevrouw Margriet
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Hermans onze parochiekern verlaten.
Mevrouw Hermans was jarenlang actief
als: leken-voorganger ook bij uitvaarten,
koster, voortrekker van “Geloven nu”
medewerker parochiekernsecretariaat, enz.
kortom een boegbeeld op velerlei terreinen.
Wij zijn mevrouw Hermans heel veel dank
verschuldigd voor haar jarenlange inzet en
wensen haar veel geluk in haar nieuwe
omgeving. Ook voor mevrouw Mathilde
De Beleir is de tijd gekomen om haar
vrijwilligerswerk aan een jongere generatie
over te dragen. Middels de werkgroep
ziekenbezoek heeft mevrouw De Beleir
gedurende vele jaren zon in het leven van
zieke mensen gebracht. Mevrouw De Beleir,
hartelijk dank! Mevrouw C. Jansen-v.d.
Veeken is jarenlang actief geweest als lid van
de stuurgroep Vastenactie. Thans acht ook
zij de tijd gekomen om haar werkzaamheden
te beëindigen. Wij zijn mevrouw Charlotte
Jansen-v.d. Veeken dankbaar voor haar
jarenlange inzet.

In memoriam:
Wij gedenken mevrouw C.M.T. Kerckhaertde Bont die ons door de dood is ontvallen,
moge zij rusten in vrede. Wij leven mee
met allen die haar dierbaar zijn vooral
haar man en kinderen, van harte sterkte
gewenst. Mevrouw Kerckhaert – de Bont
was jarenlang actief als bezorger v.d. Aktie
Kerkbalans en de Kerkkoerier. Wij gedenken
ook mevrouw Cecile Scheerders-Staal die 4
november 2017 is overleden. Wij wensen
haar man, kinderen en kleinkinderen heel
veel sterkte met dit verlies. Mevrouw CecileScheerders-Staal heeft zich ruim 40 jaar als
vrijwilliger ingezet voor de parochie. Mogen
deze dierbare overledenen voortleven in onze
herinnering en rusten in vrede.
Wij verwelkomen:
Het kostersteam is tot onze vreugd aangevuld
met een aantal kosters ter assistentie bij rouw
en trouwdiensten en wekelijkse woensdag- en
vrijdagavondvieringen. Wij heten mevrouw
Lucie Rottier en de heer Achiel Gerres van
harte welkom!

Sinds enkele maanden is het secretariaat van
de parochiekern uitgebreid met de komst
van de heer Jo Malcontent. Wij heten hem
van harte welkom en wensen hem een
prettige samenwerking.
We zijn dringend op zoek, naar:
- aanvulling van het parochiesecretariaat
(bij voorkeur op woensdag morgen van
09.30 uur tot 11.30 uur) (u ontvangt
bezoekers, neemt de telefoon op en verricht
in onderling overleg licht administratief
werk)
- een ICT-er man/vrouw:
(u draagt zorg voor de digitale verwerking
van de administratie van de parochiekern
v.d. H. Willibrordus) - aanvulling van de
werkgroep ‘sleuteldragers’: (op toerbeurt
volgens rooster -ca. 1 week per 2 maanden-
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draagt u zorg voor het openen en sluiten van
de basiliek)
- coördinator vrijwilligersbeleid:
(in samenwerking met de stuurgroep
vrijwilligersbeleid draagt u zorg voor het
aansturen van vrijwilligers/werkgroepen)
- misdienaars en/of zangers:
(jongens/meisjes misdienaars die assistentie
willen verlenen in de diensten of jongens/
meisjes die graag zingen en het leuk
vinden om op te treden in jeugdkoor “De
Walnoten”)
(Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met ondergetekende)
Vrijwilligersavond 2018:
Noteert u deze avond alvast in uw agenda:
20 januari 2018, onze jaarlijkse “dank je wel
avond” voor alle vrijwilligers.

In het donkerste jaargetijde, de natuur
stilgevallen, de nachten lang, bomen kaal,
bloemen verwelkt, treffen we elkaar rond de
boom, rond het kind in de kribbe spreken
we over nieuwe kansen, zoeken tekenen van
hoop, zien we verwachtingsvol uit naar licht,
elkaar bemoedigend, te blijven werken aan
een betere wereld: met vertrouwen 2018
tegemoet!
Namens de stuurgroep vrijwilligersbeleid
en de parochiekerncommissie van de H.
Willibrordus te Hulst:
Nelly Janssen – de Kooning
(tel.0114-720350)
e-mail: janssen.kooning@zeelandnet.nl

Clinge • Graauw • Nieuw-Namen

PAROCHIEKOOR ST. CECILIA CLINGE BESTAAT 50 JAAR
In augustus 1967 werd het dameskoor
opgericht door Pastoor Fick en dhr. Jo van
Vlieberghe. Het koor, dat in het begin
bestond uit 15 dames, werd opgericht om
te zingen bij huwelijken en uitvaarten. Later
werd het herenkoor, dat altijd gregoriaans
zong, erbij gehaald en werd het een gemengd
koor. Het aantal leden groeide. In 1972
waren het er 26, in 2007: 20 dames en 7
heren. Tot op heden zijn er nog 3 dames
die, onafgebroken, 50 jaar lid van het koor.
Marcella van Geertruy-van Huffel, Julia
Weemaes-de Kerf en Annie Lambrechts-van
Overmeir verdienden dan ook om tijdens de
jubileumviering op zaterdag 18 november
extra in het zonnetje gezet te worden.
Zij kregen van de voorganger, pastoor
Wiertz, een aanvullend insigne uitgereikt
ter bevestiging op hun gouden eremedaille
(ontvangen bij 40 jaar lidmaatschap), en ook
een bijpassende oorkonde.
In de periode van die 50 jaar heeft het koor
verschillende dirigenten gehad. Sinds enkele
jaren is Marlene Bauwens nu de vaste dirigente. Nog steeds zingen ze op verzoek bij
rouw- en trouwdiensten. Overigens is dit

flink verminderd door de terugloop van
huwelijken en uitvaarten in de kerk. Ook
verzorgt het koor 2x per maand de vieringen
op zaterdagavond en eveneens op hoogtijdagen o.a. Kerstmis, Pasen, Pinksteren en
Kermismaandag wordt de viering door hen

opgeluisterd. Uiteraard gaat ook de feestdag
van hun patroonheilige, Sint Cecilia, niet
onopgemerkt voorbij. Elk jaar in de maand
november viert het koor dit feest met een
gezellige avond en verzorgen zij een, toch wel
speciale, viering waarin de overleden leden
worden herdacht. Soms worden ze ook wel
gevraagd elders te komen zingen en als het
kan doen ze dit met veel plezier.
Momenteel telt het parochiekoor 12 dames
en 5 heren. Deze leden komen niet enkel uit
Clinge. Iedereen, die ons koor wil komen
versterken, is van harte welkom. Daarom
doen wij een oproep: Kom vrijblijvend eens
een kijkje nemen. De repetities vinden plaats
op donderdagavond om 19 uur in het zaaltje
naast de kerk. Natuurlijk hoopt het koor nog
lang te kunnen blijven zingen, want: zingen
houdt je jong!
Ria de Koster-de Puysseleyr. secretaresse
Kerkkoerier - 11
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Heikant • Koewacht • St. Jansteen
NIEUWS UIT KOEWACHT

Druk seizoen voor de vrijwilligers van de
kerk in Koewacht
Vanwege de vele activiteiten die in de kerk
van Koewacht worden georganiseerd, moet
er ettelijke keren een beroep worden gedaan
op de vrijwilligersgroep. Gelukkig zijn die
altijd bereid mee te werken, waarvoor wij
hen zeer erkentelijk zijn en hierbij hartelijk
danken. Zo was er onder meer op 13 mei
het optreden van vocalband ‘Flashback’, op
22 juni werden reisgedichten van Anton van
Wilderode gedeclameerd. Op 10 augustus
is er een fietsstop ingericht voor de Aan-Z
route 55+, op 12 augustus vond de jaarlijkse
Dorpsbarbecue plaats op het Kerkplein.

om de benen te strekken, om vervolgens
door het mooie polderland verder te rijden.
Ongeveer 13.00 uur waren we in Domein
Puyenbroeck in Wachtebeke voor de lunch:
soep met een broodje - heerlijk. Na ongeveer
anderhalf uur vertrokken we weer en reden
over het nieuwe fietspad richting Moerbeke.
In de bossen was er nog even een pauze om
iets fris te drinken. Het was erg warm en de
mannen vroegen of er nog een ‘kapelleken’
was onderweg, want hun lippen plakten aan
elkaar. Zo reden we via de Kruisstraat over
het viaduct en zijn dan in het Polderhuis
beland om onze dorst te lessen. Halve liters
bier hadden ze niet en daarom maar twee
flesjes gelijk zodat we konden
doordrinken. `t Was een
gezellig uurtje. Nu nog even
via de Ronduite richting De
Vlaschhaard, waar we werden
verwacht voor een Chinees
buffet. We hebben genoten
van een mooie tocht en een
gezellige dag; hartelijk dank
voor iedereen die deze dag
verzorgd heeft.
Ria van Daele-de Deckere en
Jacques Smeets

9 september was er een tweedehands
boekenbeurs in de kerk en trad het Spaanse
koor ‘las Aceitunas’ op, 16 september hadden
we het ‘Tieners Onderweg’-festival. Zondag
8 oktober hadden we weer de Gospeldienst
met het swingende KARIBUNI-koor en19
oktober was het Festival van ZeeuwsVlaanderen te gast in onze kerk. Dit jaar is er
ook nog een concert van de muziekvereniging
EMM en worden de kerstactiviteiten weer
voorbereid. Gelukkig is dit niet allemaal
voor niets geweest. De opbrengst voor het
onderhoud van de kerk bedraagt ettelijke
duizenden euro’s. De definitieve opbrengsten
worden elk jaar gepubliceerd op www.
kerkbelangkoewacht.nl waar ook altijd de
evenementen en speciale diensten worden
aangekondigd.
W.V.

Vrijwilligers gevraagd kerk Koewacht
De Parochiekerncommissie Koewacht (PKC)
vraagt dringend vrijwilligers voor:
De Parochiekerncommissie Koewacht:
een commissielid. U kunt zich aanmelden
bij een van de leden van de PKC. De
onderhoudsgroep voor het kerkhof; iedere
eerste woensdag in de maand worden er
onderhoudswerkzaamheden op het kerkhof
uitgevoerd van 09.00-12.00 uur. U kunt
zich daarvoor opgeven bij Jacques Smeets
(telnr. 0114-361826).

Fietstocht en Chinees buffet SintCeciliakoor Koewacht
Zondag 11 juni was er met ons Sint-.
Ceciliakoor weer de jaarlijkse fietstocht. We
vertrokken om 11.00 uur op het Kerkplein
met stralend weer. 30 Personen met de
fiets en 5 met de auto, richting Belgisch
Koewacht via de Vennestraat, fietstunnel,
Prinsestraat door de bossen van Klein-Sinaai
en zo naar de Moervaart. Iedereen kon
goed volgen en we stapten soms even af

Koorleden Sint-Ceciliakoor. Iedere zondag
(behalve in de maanden juli en augustus)
worden de diensten in de kerk ondersteund
door het Sint-Ceciliakoor. De repetities
daarvoor vinden plaats op maandagavond
in ‘De Lange Akkers’ van 19.30-21.30 uur.
Als u belangstelling heeft, kunt u gerust eens
komen kennismaken tijdens de repetitie en u
kunt zich aanmelden bij Godelief de BlockKind (0114-361785).
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De schoonmaakploeg voor de kerk; een
keer per maand wordt op woensdagochtend
(wisselend) de kerk schoongemaakt. Als
u daaraan wilt meewerken, kunt u zich
daarvoor aanmelden bij Godelief de Blockde Kind (telnr. 0114-361785).

Tieners onderweg: een kerk-popfestival
Koewacht
Zaterdag 16 september organiseerde
‘Stichting Kerkbelang Koewacht’ in de
kerk van Koewacht voor de eerste keer
een ‘Tieners onderweg’ evenement voor alle
tieners uit de hele regio tot in België toe.
Voorafgaand aan de bijeenkomst kreeg een
tiental scholen hierover documentatie en
flyers; een aantal scholen is ook door ons
bezocht om uitleg te geven over het project:
mijn blik op de toekomst. Dit was een doe
project om de tieners bewust na te laten
denken over wat zij van hun toekomst
verwachten. Ook werd er gesproken over
hun levensweg en wie hierin belangrijk voor
ze waren, en nog steeds zijn. Het was heel erg
leuk om hun reacties hierop te horen.

Er werd ook op een drietal avonden
samengekomen om met de tieners te praten
en prachtige dansen te oefenen. Er werden
filmpjes gemaakt en op You-tube geplaatst
om zoveel mogelijk tieners te bereiken
en overal werden flyers neergehangen om
reclame te maken. En toen was het zover:
een hoek in de kerk was omgetoverd tot
een mooi disco zaaltje, Dj Cyrill Lee kwam
de door de tieners zelf uitgezochte muziek
draaien en de tieners zelf kwamen ook
(soms vergezeld van hun ouders) binnen
druppelen. Eerst voorzichtig afwachtend,
maar dat werd steeds beter. Daan, Ruben
en Floris heetten iedereen welkom. Tess
danste spontaan op de muziek van Justin
Timberlake. Yliena, Janey en Jayden zorgen
voor een geweldige shuffledans. Er werd een
gedicht voorgedragen en als klapstuk van
de avond kwam Augustine Loof, actief bij
Voetbalvereniging Eindhoven, ons iets over
zijn levenspad vertellen. De tieners hingen
aan zijn lippen, ze wilden met hem op de
foto en ook nog graag een handtekening.
Augustine deed het dan ook geweldig. Tussen
alle activiteiten door klonk de muziek van de
DJ. Al bij al was het een mooie avond, met
dank aan alle tieners die hier hun bijdrage
aan leverden. Op basis van de leuke reacties
vanuit de tieners en familie kan met grote
tevredenheid teruggekeken worden op een
zeer succesvol kerkevenement.
Gonny

ALEX BEAURAIN - VERZORGER IN HART EN NIEREN
Op school mocht Alex Beaurain spelen
in een musical. Gasten waren bewoners
van Ter Schorre. Zij werden door rolstoelduwende broeders en zusters begeleid.
Vanaf toen was het helder; Alex wilde ook
broeder worden. Tijdens de studiejaren
was hij enkele jaren zorg-vrijwilliger; later
werd de zorg zijn beroep. Inmiddels is
hij 33 jaar betrokken bij de zorg voor
hulp-vragende ouderen, eerst op de Blaauwe
Hoeve en later op St. Jansteen. Alex is nu
actief op de woongroepen Geslechtendijk
in St. Jansteen en de Korenbloem in
Koewacht. Hij is 48 en woont in Hulst.
Naast zijn werk is hij verzorger/bestuurslid
van vv Terhole, wandelt hij grote tochten,
zoals de kustmarathon en de bevrijdingsmars,
en zingt hij in popkoor Akkoord. Hij
was in Terhole betrokken bij de kerk als
misdienaar, lector en assistent koster. Alex is
ook betrokken als vrijwilliger bij de dienst
Geestelijke zorg in de Blaauwe Hoeve. Hij is
hierbij op toerbeurt een van de voorgangers
en brengt er de communie rond. Alex staat
positief in het leven: na een mindere periode
komt het altijd goed.
Van grootschalige woonvormen is de zorg
gegaan naar kleinschalige woonvormen.
Daarbij zou er meer ruimte zijn om bewoners
individueel te begeleiden. Dat doel is niet
gehaald, want het aantal verzorgenden op een
kleine afdeling is ook veel minder. De ruimte
voor extra’s wordt dan heel klein. Gelukkig is
er een groep van betrokken vrijwilligers. Zij
begeleiden de mensen naar activiteiten in het
dorp of in de kerk, gaan af en toe eens samen

wandelen of ondersteunen activiteiten op de
groep. De groep in St. Jansteen is verbonden
met de parochie en de gemeenschap, men
is lid met een bijzonder karakter van het
parochiefonds en de plaatselijke KBO en is
welkom bij de activiteiten. Voor de familie
is het fijn dat traditionele momenten door
het jaar op aangepaste wijze aangeboden
worden. Vrijwilligers zijn altijd welkom.
Verzorgers moeten van veel facetten op
de hoogte zijn: Het wel en wee van de
bewoners, de relatie met de familie en de
vrijwilligers. De verzorgende is sturend naar
de activiteiten toe en houdt het gesprek
gaande. Voorafgaand maakt de verzorgende
de bewoners klaar om aan een activiteit deel
te kunnen nemen. De geestelijke verzorgers
komen regelmatig langs voor gesprekken en
ziekenzegening.
Alex voelt zich meer katholiek dan christen.
In zijn werk komt dat tot uitdrukking door,
als een van de weinigen, aandacht te vragen
voor het gebed voor en na de maaltijd. Op dat
moment wordt ook het gebed gevraagd voor
een zieke of bij het overlijden van iemand
uit de woongroep. Het gebed in stilte gaat
bij Alex vooral om de noden van mensen
dicht bij huis. Soms is dat een schietgebedje,
soms wordt daar even tijd voor genomen.
Alex gaat ook mee naar de kerkruimte voor
de viering bij de dodenherdenking en de
kerstviering van de groep en de families. Op
witte donderdag worden de kruisen van de
afdelingen ingezegend.
De Kerstwens van Alex: Dat we verdraagzaam
zijn voor allen en openstaan voor elkaar;

dat we elkaar respecteren zoals we zijn.
De wens voor de woongroep: Dat personeel,
familie en vrijwilligers er samen in slagen
om activiteiten binnen de kerk en de plaats
blijvend aan te bieden, opdat de woongroep
deel mag blijven van de plaatselijke
gemeenschap. Dat we beseffen niet zonder
elkaar te kunnen.
Alex: Bedankt voor het gesprek en de
persoonlijke getuigenis. Voor jou, je familie, de
mensen die je zorg schenkt en allen in de regio:
Dat God u mag zegenen met zijn
aanwezigheid in uw hart en u mag schenken
vrede en alle goeds.
Omer Calle

PAROCHIEKERN JOHANNES DE DOPER ST. JANSTEEN
Begin januari 2016 in de kerk van St.
Jansteen aan de kerkelijke eredienst onttrokken. Intussen is de kerk voor enkele niet kerkelijke bijeenkomsten gebruikt. Langzaam
verhuizen kerkelijke attributen naar andere
kerken. Het interieur wordt aan de gebruikers aangepast; het altaar en de ambo zijn
losgehaald en in een hoek geplaatst; de banken zijn losgemaakt en bij elkaar gezet. Er
is belangstelling om te kopen. Uiteindelijk
moet het bisdom de koop goedkeuren en de
koper de bijbehorende voorwaarden accepteren. Kerkelijk hergebruik zit er dan niet
meer in. Intussen lijkt het stil geworden in
de parochie. Toch is er nog leven, en waar
leven is is toekomst. Van de grote groep van
150 vrijwilligers zijn er nog steeds 50 over.
Voor veel parochiecontactpersonen is het
niet duidelijk hoe het verder moet, een deel
is kort geleden met het werk gestopt, een
ander deel wacht de ontwikkelingen af. Het
Gregoriuskoor biedt ook in 2018 zijn diensten aan. Zij begeleiden een reeks feestelijke
vieringen in de Kapel van Maria ter Eecken
in Kapellebrug. In de kapel en in de tuin is
een werkgroep regelmatig in de weer met

onderhoud en schoonmaak. Het ziet er altijd
goed verzorgd uit. Ook is er een werkgroep
die de vieringen in de Warande ondersteunt.
Andere mensen onderhouden het kerkhof
en helpen mee als er graven geruimd moeten
worden. Nog steeds wordt de administratie
van de parochie en het kerkhof bemand
en bijgehouden. Ieder kan er terecht voor
misintenties doopbrieven, vragen over een
graf of andere zaken. Tenslotte is er nog
een bestuur, samen met Heikant. Zij sturen
aan op een samenwerking met Koewacht.
Kerkbijdrage kan gestort worden op:
NL49 RABO 03330.4000.88 t.n.v.
R.K. Parochiekern Sint Jansteen.
De administratie is open op dinsdag van 9.30
uur tot 11.30 uur, Hoofdstraat 4A, St. Jansteen,
tel. 0114-312187, e-mail kbsteenhkt@zeelandnet.nl.
Afgelopen jaar deden er vanuit St. Jansteen:
10 kinderen de eerste H. Communie, 10
jongeren werden gevormd, 6 kinderen
gedoopt, er waren 3 kerkelijke diensten in
het crematorium, 10 begrafenissen en 3 bijzettingen. Overige kerkelijke uitvaarten van

parochianen uit
St. Jansteen zijn
geregistreerd in
de kerk waar de
uitvaart plaatsvond. Iedereen die
zich afgelopen jaren
heeft ingezet voor de parochie geweldig
bedankt. Het gaat u goed.
In 2018 gaan we op dezelfde voet verder. Vieringen in de kapel van Kapellebrug
zijn op dinsdagavond in de zomertijd om
19.00 uur. Vieringen in de kleine zaal in
de Warande elke 2-de donderdag van de
maand, om 10.30 uur. Aanvullende vieringen in de Warande: Witte Donderdag,
10.30 uur. Kermismaandag, dodenherdenking, grote zaal in de Warande 9.30 uur.
Extra vieringen rond het kerkelijk jaar en
Maria-vieringen die begeleid worden door
het Gregoriuskoor worden later vastgelegd.
Volledige informatie is te vinden op: www.
rk-kerk-ozvl.nl/vieringen/cluster-zuid.
Omer Calle
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OOK NU WEER EEN ACTIEF NAJAAR IN HEIKANT
Het begon weer met het Theresialof op 3 oktober. (Zie het bericht
hierover.) En ook nu, voor de 20ste keer, organiseerde de stichting
in oktober een mosselavond in het café. De opbrengst hiervan is
bestemd voor het onderhoud van de Heikantse kerk. Omdat wij
lage (sociale) prijzen voor de mosselmaaltijd vragen komt de netto
opbrengst voornamelijk uit de verkoop van loten voor de tombola.
Gelukkig zat ook nu de zaal van het café weer helemaal vol. Hopelijk
kan ook dit geld op een goede manier besteed worden aan het
onderhoud van de Heikantse kerk. Want onze kerk is sterk, maar
het onderhoud moet wel doorgaan want niets doen is achteruit gaan.
Eind oktober is het altijd kermis in Heikant en op maandag
(23 oktober) werd dit jaar de viering ter nagedachtenis van de
overledenen gehouden, met aansluitend bezoek aan het kerkhof
onder leiding van de voorganger.

Geslaagde Theresiaviering
te Heikant

Zoals gebruikelijk viert men in Heikant elk jaar de feestdag van de
H. Teresia op de eerste dinsdag van oktober. Dat is altijd kort na
de officiële feestdag,1 oktober, van die de Heilige. Om twee uur
werd begonnen met het lof ter ere van die Heilige in de aan haar
opgedragen Teresiakerk. Deze keer was pastoor Wiertz de voorganger.

Een jaarlijks hoogtepunt in Heikant! Ook dit jaar zong het
Gregoriaans koor o.l.v. Martin Polspoel tijdens de viering en was
de fanfare met een delegatie aanwezig voor de muzikale omlijsting.
Voorafgaande aan dit gebeuren wordt het kerkhof altijd piekfijn
aangeharkt en de graven opgepoetst. Op 20 december zal weer
Kunst bij Kaarslicht in de kerk georganiseerd worden. Aan dat
gebeuren werken Heikantse kunstenaars mee en ook de kinderen van
basisschool De Heidepoort. Er is dan van alles te zien en te doen en
er wordt daarbij ook gezongen en gemusiceerd. Uiteraard is er elke
laatste donderdag van de maand een woord- en communiedienst.
Deze wordt door de bezoekers altijd als sfeervol ervaren. Het jaar
wordt weer in stijl afgesloten met de traditionele kerstviering op
Kerstavond. Hierbij mogen alle aanwezige kinderen meedoen met
het kerstspel. Deze viering wordt ook nu muzikaal opgeluisterd door
de Muziekvereniging Heikant (de fanfare).
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Aansluitend aan het lof werd buiten de processie gehouden.
Daarbij lopen de deelnemers onder leiding van de pastor langs de
processiegang (of beeweg) die aan H. Theresia is gewijd. Bij elk
van de 7 statiën, met fraaie reliëfs die betrekking hebben op het
leven van de H. Theresia, wordt er gestopt om te bidden en te
zingen. (Deze reliëfs zijn ontworpen en gemodelleerd in 1934 door
de benedictijner broeder Henry Boelens). Zijn moeder was Anna
Rottier, afkomstig uit St Jansteen.) Pastoor Wiertz deed tijdens de
processie de uitspraak dat we in Heikant met de Theresiabeeweg iets
heel bijzonders hebben, iets dat we zeker moeten koesteren!
Na afloop smaakte de koffie met versnapering in ‘t Heike (aangeboden
door de KBO Heikant) weer uitstekend. Met een 40-tal deelnemers
was de belangstelling zelfs iets groter dan de afgelopen jaren en waren
de organisatoren tevreden. Wie weet worden het er volgend jaar nog
meer?

CLUSTER NOORD

Ter Duinen • Terhole • Lamswaarde

FEEST IN DE KERK
Op 11 november was het feest in de kerk in
het Hof te Zande kerkje te Kloosterzande.
Thema was St. Maarten. De kinderen zijn
op de foto bezig met de mantel van St.
Maarten.

U WORDT UITGENODIGD
VOOR EEN
SFEERVOLLE MIDDAG

“RONDOM DE KERSTSTAL”
zondag 10 december 2017

om 14.00 uur in Dorpshuis “Hof ter Nesse” te Ossenisse
Programma:
Optreden van “The Jumbo`s”
Verder een kerstgedachte, kerstverhaal, gedichten en samenzang.
In de pauze wordt koffie met een versnapering aangeboden.
De toegang is gratis
Het kerstcomité Ossenisse

NIEUW KUNSTGEBIT
KUNSTGEBIT OP IMPLANTATEN (KLIKGEBIT)
EN AANPASSINGEN / REPARATIES

TANDPROTHETISCHE
PRAKTIJK
H.H.M. SCHELSTRAETE
Steensdedijk 13
4561 GK Hulst
T. 0114-312141
www.hschelstraete.nl

Telkens als ik er bij stil sta hoeveel
mij geschonken is, veranderen veel
vanzelfsprekendheden in een bron van geluk.
*****

Aangesloten bij:

Gustave Flaubert

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

SB36134

SB26152

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

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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CLUSTER WEST

Boschkappelle • Hengstdijk • Stoppeldijk

HET GOEDE NIEUWS KOMT NIET ZOMAAR…
Communicatie
Het nieuws gaat tegenwoordig razend snel.
Nieuwslezers, sociale media, zoals smartphones
en allerlei internetverbindingen zorgen ervoor,
dat we voortdurend op de hoogte zijn van
wat zich in de wereld afspeelt. Ook tussen
mensen onderling verloopt de communicatie
tegenwoordig in een hoog tempo; in een paar
tellen is een berichtje van de een naar de ander
verstuurd, ja van de ene kant naar de andere
kant van de wereld. Het zijn voornamelijk
winstpunten op het terrein van de techniek,
waarmee hier gescoord wordt. Het gaat allemaal
sneller en gemakkelijker dan vroeger. Zonder
afbreuk te willen doen aan deze verworvenheid
van de techniek mag je je afvragen, of hierdoor
ook de communicatie verbeterd is. Veel van
wat via e-mails of twitter verstuurd wordt, had
beter niet gecommuniceerd kunnen worden.
Ofwel het is te onbenullig van inhoud ofwel
het is ronduit kwetsend. Het schrijven van een
brief had waarschijnlijk een veel verheffender
resultaat opgeleverd. Maar ja, wie schrijft
tegenwoordig nog een brief?
De Smartphone
Laatst berichtte het NOS-Nieuws, dat ruim
de helft van de ouderen in het bezit is van een
smartphone. Enkele jaren geleden was dat nog
maar 35 procent. Ik ben zelf ook in het bezit
van zo’n apparaat en behoor tot degenen die
het percentage smartphones zo heeft doen
stijgen. In het bericht werd tegelijk verteld, dat
verreweg de meeste ouderen hun smartphone
alleen gebruiken om te telefoneren. Ook
daarin herken ik mijzelf. Zij twitteren niet,

zitten niet op face-book, downloaden geen
apps, en zij e-mailen niet via hun smartphone.
Ze hebben het apparaat louter om overal
bereikbaar te zijn en vanaf elke plaats te
kunnen bellen. Veel mogelijkheden van het
apparaat blijven ongebruikt. De massale
aanschaf van de smartphones laat zien dat
mensen graag mee willen doen met de speeltjes
van deze tijd. Ik ook. Dat te kunnen laten zien
lijkt wel belangrijker te zijn dan de berichten
die verstuurd worden. Het nieuws zit hem
meer in het nieuwe van het apparaat dan in
wat er verteld wordt. Zo wordt communicatie
versmald tot een handeling die de slimste van
de klas kan verrichten, in plaats van de inhoud
die overgebracht wil worden.
Kerstboodschap
Kerstmis is een feest met inhoud. Van allerlei
kanten komt het bericht: ‘Heden is u een Redder
geboren: Christus de Heer’. Engelen berichten
daarvan een grote ster aan de hemel verkondigt
dit nieuwsfeit; wij kunnen erover lezen in het
kerstevangelie; de kerstboom vertelt het verhaal
van het altijd groene leven; de kerstboodschap
komt bij ons binnen via de vredige sfeer van

lichtjes en klanken. Velen worden door het
kerstfeest geraakt. Zoals er mensen zijn die
niets hebben met twitter, facebook of apps, zo
zullen er ook mensen zijn die niets met engelen,
sterren, kerstklanken of kerstevangelie hebben.
Ook dat instrumentarium moet je kunnen
toepassen om er resultaat uit te krijgen. Maar
ook hierbij is de inhoud belangrijker dan het
apparaat, het instrumentarium. Het gaat niet
om de engelen, de sterren, de liederen of de
woorden; uiteindelijk gaat het om de inhoud
van de communicatie: ‘Heden is u een Redder
geboren: Christus de Heer’. Mensen die niets
met de verhalen van engelen en de liederen
over de ster in Bethlehem hebben, kunnen
wel geraakt worden door de inhoud van de
kerstboodschap.
Soms breekt uw licht in mensen door
De menslievendheid die de kern van de
boodschap is met kerstmis verspreid wordt,
wordt gelukkig door velen verstaan, ook
door mensen buiten de kerk. Zij kunnen
onze bondgenoten zijn, Het gaat erom dat er
communicatie is; en het goede nieuws komt
niet zomaar. Dat weten wij die de engelen en
sterren nodig hebben, maar al tegoed. Vast
en zeker kan het ook lopen via de ander, de
mens naast ons; niet met behulp van moeilijke
woorden of ingewikkelde toepassingen, maar
klare taal van aangezicht tot aangezicht.
Vanuit cluster West wenst het bestuur u
Een Zalig kerstfeest en een Zalig Nieuwjaar.
RH

70 JARIG PROFESSIEFEEST ZUSTER LUCIA
GOD HEEFT ONS DE WERELD GEGEVEN
Op 17 september 2017 hebben we in de kerk
van de H.H. Petrus en Paulus in Boschkapelle
een Woord – en Communieviering gehad ter
gelegenheid van het 70- jarig professiefeest
van Zuster Lucia Verbist. Acht meisjes en
een jongen telde het boeren gezin Verbist uit
Boschkapelle. Maar geen nood de meisjes
deden niet onder en werkten als enige meisjes
uit de hele omtrek mee op het land van hun
ouders. Bieten steken, wieden, zaaien en
stallen mesten als de mannen met de paarden
het land op gingen. En voor het werk elke
dag naar de kerk. Uit die grond komt zuster
Lucia. Praktisch, nuchter en voorzien van
enorm godsvertrouwen. Ze wilde naar het
klooster omdat ze dan vaker in de kapel kon
bidden. Zo kon ze dichter bij God komen,
dacht ze. Dat bleek niet helemaal waar te zijn.
Je moest in het klooster ook hard werken,
maar dat heeft ze nooit erg gevonden. Dat
was zij gewend. Zuster Lucia koos voor de
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Missie- en Aanbiddingszusters van de Heilige
Familie omdat ze van kinderen hield en dacht
via de missie veel voor hen te kunnen doen.
Toch is dat er nooit van gekomen. Zij heeft
er uiteindelijk geen moeite mee gehad. In
Baarlo werkte ze in de tuin en zorgde voor
de kippen en de varkens. Dat deed ze ook
graag”, Verder verrichtte ze huishoudelijk
werk in een kuuroord in Bremen bij Werl en
in bejaardentehuizen in Tilburg en Goirle.
Toen zuster Lucia eindelijk met pensioen
ging, kreeg ze het drukker dan ooit. Via via
hadden mensen gehoord dat ze goed kon
poetsen en bovendien werd ze regelmatig
gevraagd als oppas voor de kinderen en
honden. De kinderen wilden altijd graag
dat ze bleef. Ik was gek op ze en zij waren
gek op mij. Dat komt denk ik omdat ik ze
altijd “d’r eige liet zijn”. Zuster Lucia is al
vroeg alleen gaan wonen. “Het is allemaal
veranderd in de jaren ’60. Toen ging alles

op de schop. Ik vond het bijvoorbeeld heel
erg dat onze kleding verdween. Wij hadden
echt mooie jurken en sluiers. Ik was de laatste
die de zusterskleding uitdeed en ik heb me
lang geschaamd voor de burgerkleding. Het
was “niet echt”. Momenteel woont zuster
Lucia op een eigen flat in Breda. Zij heeft
een hulp in de huishouding omdat haar
zicht en gehoor sterk verminderd zijn. Voor
de rest doet ze alles nog zelf; boodschappen,
eten koken en de was. En elke dag bidt ze
in het kapelletje bij het, (hoe toevallig),
Lucia- verpleeghuis. “Soms zit ik daar wel
drie uur maar ik moet bekennen dat ik dan
in slaap ben gevallen”, lacht ze hartelijk. We
hebben een mooie viering gehad in de kerk in
Boschkapelle de kerk waar ze als kind zo veel
uren in heeft doorgebracht. Zuster Lucia het
gaat U goed namens de parochie wensen wij
u nog vele gezonde jaren.
RH

KERSTSPEL IN DE PAROCHIEKERK
VOGELWAARDE
Eind december, donkere koude dagen. Een
nieuw licht, een geboorte geeft hoop in
deze sombere tijden. Een vreugdevolle sfeer
wordt opgeroepen in een voorstelling van
het kerstverhaal. Op donderdagavond 21
december a.s. spelen de vrienden van de
vrije school het kerstspel uit 1920 in de
parochiekerk van Vogelwaarde. Het kerstspel
begint met de aankondiging van de engel
aan Maria. Al snel gaan Jozef en Maria
op weg naar Bethlehem, waar ze door de
waarden van de herbergen ruw worden
weggestuurd. Eén van de meest intense en
verstilde momenten is de geboorte, met
aansluitend de wiegeliederen van Jozef en
Maria. Omslachtig klagen de herders over
hun nood over kou en armoede met zelfs
een woordenwisseling over wie er het ergst
aan toe is. Als de engel hen van de geboorte
van het Christuskind vertelt, besluiten ze het
Kind te zoeken. Humor en ernst wisselen
elkaar af, maar ontaardt nergens. Een verstild
moment volgt als ze het Kind in de kribbe
vinden en aanbidden…
We verzamelen om 18.30u op het plein bij
de school. Vanaf daar lopen we in optocht
met lantaarntjes naar de kerk, waar het kerstspel om 19.00u begint. Voor in de kerk kan
iedereen een plaatsje vinden. In de eerst nog

donkere kerk, zal het langzaam lichter worden. De toegang is gratis en iedereen is welkom! Na afloop is er een gezellig samenzijn
met een hapje en drankje. Kinderen alleen
onder begeleiding. Neem je lantaarntje mee
en kom ook! Tot dan!
Donderdag 21 december 2017, Vogelwaarde
18.30u vertrek lantaarntocht: verzamelen op
het plein bij de school aan de Populierenstraat,
19.00u begin kerstspel in de kerk aan de
Kerkstraat, 20.00u gezellig samenzijn
Achtergrond info: Elke twee jaar voeren de
Vrienden van de Vrije school het kerstspel
op voor kinderen, ouders en andere belangstellenden. Het is één van de van oorsprong
middeleeuwse spelen en het is vertaald uit
het dialectische Duits in de eigen (oude)
taal. De spelen zijn afkomstig uit Boven
Hongarije, uit het dorpje Oberufer. Duitse
immigranten hebben ze waarschijnlijk al
in de 16e eeuw meegebracht. Karl Julius
Schroër ontdekte deze spelen en bemerkte
dat ze in de 19e eeuw nog precies zo opgevoerd werden. Zingend trokken de boeren
door het dorp, waarbij ze tenslotte in de
herberg bijeenkwamen om daar de spelen
te laten zien. De eenvoudige weergave van
de Bijbelse verhalen maakte diepe indruk en
liet lang een mooie
herinnering achter.
Een typisch middeleeuws element
zijn de “ommegangen, waarbij de hele
spelersgroep zingend door de zaal
zal trekken.

HUBERTUSVIERING
HUBERTUSVIERING: GEEN MUSEUMSTUK!
Op 3 november vond in Hengstdijk weer
de jaarlijkse Hubertusviering plaats. De
manier waarop pastoor Wiertz deze viering
een eigentijdse en zinvolle invulling geeft,
verdient alle lof. Toch verwijst dit vieren

naar een gebeurtenis, die al ruim 13 eeuwen
achter ons ligt. In deze door materialisme
overspoelde tijd lijkt dit samen vieren
weinig of geen indruk te maken. Toch
houdt de intense spirituele symboliek van
de ijdelheden najagende mens een gerichte

waarschuwing aan ons in. En daarmee heeft
dit vieren nog niets aan zeggingskracht
ingeboet. Integendeel! Wat zou het mooi
zijn als in onze tijd in plaats van midden
tussen een hertengewei een schitterend kruis
zou verschijnen. Een kruis dat uitrijst boven
de horizon van onze aarde, die wij door
ons toedoen en “onze jacht” op allerlei
valse waarden al zeer veel schade hebben
toegebracht. De leefbaarheid voor mens,
dier en plant dreigt steeds meer in de
knel komen. Wij dragen met z’n allen de
verantwoording voor het rentmeesterschap
van onze aarde. Wat zou het mooi zijn, als we
elk jaar opnieuw in dit kader een nederige en
zinvolle Hubertusviering kunnen houden.
En dat is dan beslist geen museumstuk uit
vervlogen tijden, maar volkomen actueel,
voor nu en voor de toekomst.
Naam van de schrijver is bij de redactie bekend

BIJDRAGE WEST
Als ik dit zit te schrijven is het zondag 29
oktober en zijn we zojuist thuisgekomen van
de peuter en kleuterkerk die bij ons in de kerk
werd gehouden. Het was weer een sfeervolle,
gezellige bijeenkomst waar 17 peuters en
kleuters met hun ouders en/of opa en oma
bij aanwezig waren. Na het ontsteken, van
de paaskaars, door een van de kinderen die
op een tapijt op de vloer zaten, werd er een
mooi verhaal voorgelezen. Daarna werd er
een lied gezongen waar ook de grote mensen
bij betrokken werden. Vervolgens werd het
tijd om een herfststukje te gaan maken
en was iedereen, inclusief de volwassenen
druk bezig. Er was voor hen ook koffie
of thee en voor de kinderen limonade en
er waren hele lekkere snoepjes en koekjes.
De bijeenkomst werd afgesloten met een
verhaaltje en het samen bidden van het wees
gegroet Maria. De peuter en kleuterkerk
is er enkele keren per jaar, afwisselend in
Clinge en Hengstdijk. Wij nodigen alle
ouders, opa’s en oma’s uit om met uw peuters
eens een bezoek te brengen aan een van deze
bijeenkomsten. De bijeenkomsten worden
tijdig via de scholen, kerken en affiches
bekend gemaakt.
Wanneer u dit artikel leest zitten we net
voor kerstmis. Op kerstavond 24 december
is er om 19.00 uur weer de kerstviering met
als voorganger pastor Ralf Grossert en het
koortje Laudate Dominum uit Clinge.
Op 2e kerstdag gaan we met een grote groep
vrijwilligers weer de kerststaltentoonstelling
opbouwen. Hier is veel werk aan, dat
is degenen die de tentoonstelling eerder
bezochten wel zijn opgevallen. Ook dit
jaar belooft het weer een mooie en sfeervolle
tentoonstelling te worden. Er zijn al volop
toezeggingen binnen van mensen die met
iets nieuws komen. De tentoonstelling is
open van 27 t/m 30 december iedere dag
van 13.00 tot 18.00 uur. De toegang
is voor kinderen gratis en bedraagt voor
volwassenen €2, Afgelopen jaar heeft ons kerkgebouw
weer een volledige schilderbeurt gehad
en ziet alles er weer keurig uit. Komend
voorjaar is de toren aan de beurt. Er komt
dan een grote hoogwerker in de straat
te staan waardoor er 3 kanten van de
toren bereikbaar zijn. Voor de achterkant
staat de hoogwerker op het terrein van het
Jagershuis. Er worden dan schilderwerken
aan de wijzerplaten uitgevoerd en ook
hogerop aan het open gedeelte moet nog
wat schilderwerk worden uitgevoerd. Ook
worden aan het lei en loodwerk van de
galmborden werkzaamheden uitgevoerd.
In de loop van het voorjaar wordt er tevens
een aanvang gemaakt met het herstellen en
opnieuw bestraten van de tegelpaden op de
begraafplaats.
Jo de Cock
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Voor de jeugd

Poes Mientje viert Kerst
Het was doodstil in Groede. Het Slijkstraatje
lag er mooi wit bevroren bij. Op sommige
plekken lag de sneeuw wel twintig centimeter
dik opgewaaid! Het was kerstavond. Er
was wegens de felle koude maar weinig
beweging op straat. De meeste mensen zaten
knus in huis. Ze dronken een kop warme
chocolademelk of een glaasje Glühwein.
Poes Mientje liep echter al heel lang door
de sneeuw. Ze was een beetje de weg kwijt.
Haar pootjes deden flink pijn. Het lange
stuk van Breskens naar Groede had zij
door ijskoude sneeuw gelopen. Zij had
namelijk van mensen in Breskens gehoord
dat er die avond in Groede een kerstfeest
gehouden werd, ergens in een grote schuur.
Men beweerde dat daar wel zestig katten
woonden! Daar wou zij natuurlijk een kijkje
gaan nemen hé! Maar waar stond die schuur
nou toch? Zij had reeds alle boerderijen en
schuren in de wijde omgeving bezocht, maar
nog niks gevonden. Langs de Woordweg
had een boer haar verteld dat zij in het
Slijkstraatje moest wezen. Daar zou zij vast
vinden wat zij zocht. Ze mocht het hopen!
Straks had zij nog een bevroren staart ook!
O! O! O! wat had zij het toch koud! Haar
oren vroren bijna van haar kop af, maar nog
vond zij geen schuur!
Uitgeput ging zij zitten op een stoep en
begon klaaglijk te miauwen. Kijk en dát
bleek nu net haar redding te zijn! In een
huis, waar: ‘Theeschenkerij De Schure’ op
geschreven stond, zwaaide er plots een deur
wagenwijd open! Ach! Arme poes! Kom
gauw binnen, stakker! Je bent helemaal
verkleumd. Wil je wat te eten?, vroeg Emmy.
Zo heette de uitbaatster. Ik ben net allerlei
lekker hapjes aan het klaarmaken, maar Bart
wil vast wel een stukje vlees met jou delen
hoor! Ik heb hier trouwens een heleboel
familieleden van jou op visite. Kijk maar
even! Ze wees Poes Mientje meteen de weg
naar het grote poezengasthuis. Dat stond zo
te zien vlak naast een grote ondergesneeuwde

DE OS EN DE EZEL

tuin. Brrr! Gelukkig hoefde ze deze keer niet
meer door de sneeuw te lopen. Het pad was
netjes geveegd. Ze kon zelfs dwars door het
huis naar het poezengasthuis lopen. Wauw!
De oude poezen keken verbaasd op. Het
waren er inderdaad een heleboel! Ze zagen er
allemaal goed verzorgd en dik tevreden uit.
Dat beloofde veel goeds.

“Tussen os en ezel
daar neer,
slaapt, slaapt, slaapt,
‘t kindeke teer
En d’engelen zoet
in weemlende stoet

Hé Poes Mientje, jou hadden wij hier nog
niet verwacht, miauwden zij in koor. Ik ben
op zoek naar het kerstkind, miauwde zij
terug. Verbaasd rekte een kater zich uit. Dat
zal je niet in ons gastenhuis vinden, tenzij je
een nest kittens zoekt!, grapte de lapjeskat.
Nee, ik zoek een heus mensenkind!, snorde
hun gaste echter. Enkele mensen luisterden
mee. Plots begonnen alle kerkklokken in
het dorp tegelijk te luiden! Ergens schreide
een baby. De volle maan en een hele grote
ster verlichtten heel de omgeving. Bart en
Emmy kregen zo te horen nog meer visite!

In de veranda van
‘Theeschenkerij De Schure’
stond een wiegje met een
pasgeboren mensenkind er in!
Even kijken dacht Poes Mientje en ze klom
meteen op de schutting. In de veranda van
‘Theeschenkerij De Schure’ stond een wiegje
met een pasgeboren mensenkind er in! Twee
mensen zaten er naast en een herdershond
lag aan hun voeten. Niet meer dan dat, maar
wat een vredig tafereel. Nu kwamen, zo te
zien, ook vele buren op visite. Ze hadden
cadeautjes bij zich en nadat ze de baby en
diens ouders begroet hadden, gingen zij
gezellig aan tafel zitten. Tóch nog gevonden!,
dacht Poes Mientje ontroerd, mijn kerst kan
niet meer stuk! Toen aten ze met z’n allen een
‘Hemelse High Tea’, om de geboorte van dit
kerstkind te vieren.

op hemels gebod
vergezellen dien God. “
Een schôôn liedje, wat
we in onze kindertijd
met Kerstmis zongen.
Geen theologisch
onderlegd gegeven.
Wel een Godservaring
iedere keer als
je het bewust zong.
Een rijkdom, die je niet
kan worden afgepakt,
Het zijn dikwijls de kleine
dingen die het doen.
Josephine

Laurine Vandepitte

GEZINSVIERING
Dit jaar is er in de basiliek geen Kindje
Wiegen op eerste Kerstdag. Maar dat
betekent niet dat Kerst dit jaar zomaar
voorbij gaat! Nee, natuurlijk niet! Kom
vooral naar de nieuwe opzet van de
kerstavond gezinsviering op 24 december
om 19.00 uur in de basiliek en doe mee.
Het wordt echt een swingend gebeuren
met veel actie en het geluid van kerstklokjes
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en engelengezang. Via de scholen zijn
kinderen die het leuk vinden iets te doen of
te lezen uitgenodigd, iets van zich te laten
horen. Hoe meer kinderen deelnemen, hoe
leuker en swingender de viering wordt.
Heb je de uitnodiging gemist? Laat dan
alsnog van je horen! Ook mama’s en papa’s
en oma’s of opa’s die een handje willen
toesteken zijn meer dan welkom. Laat van

je horen! Marleen is onze ‘brievenbus’:
mamaleen@zeelandnet.nl, 0114-314869
Zeker doen!
De dames van kindje wiegen en de
gezinsvieringen.

Een kerstengel
die de weg wijst naar
de sterren.
Loop met haar mee
door de doolhof.

R. van Wesemael b.v.
www.wesemael.nl
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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 nSpecialisten
H U I S H O U D E L I J K Ein
A P PA R AT E N

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

v.o.f. G.A.M. KINT-VAN
KAMPEN
gewasbescherming,

CLOOSTERSTRAAT 76 - KLOOSTERZANDE
- TEL. 0114-681429
zaaizaden, meststoffen

en toebehoren.

R. van Wesemael b.v.

Maar ook voor de
particulier staan wij klaar
met professioneel
advies
www.wesemael.nl
voor alles in en om uw tuin.
Julianastraat 13, 4566 AC Heikant
0114-850840

www.ducommerceheikant.nl
Ook frituur
Wij verzorgen koude schotels en warme gerechten voor thuis
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zaaizaden, meststoffen
en4561
toebehoren.
Zoutestraat 109,
TB Hulst • Tel. 0114-314 853
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Maar ook voor de

De herdertjes lagen bij nachte
Zij lagen bij nacht in het veld
Zij hielden vol trouwe de wachte
Zij hadden hun schaapjes geteld.
Daar hoorden zij engelen zingen
Hun liederen vloeiend en klaar
De herders naar Bethlehem gingen
‘t liep tegen het nieuwe jaar

De redactie wenst u allen
prettige kerstdagen en een
gezegend 2018!

