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Bereikbaarheid van het Pastoresteam
Mw. C. v.d. Walle, 
pastoraal werkster, 
teamleider m.b.t. pastoresbijeenkomst. 
(eerstaanspreekbare pastor voor Bosch-
kapelle, Hengstdijk, Stoppeldijk)
p.a. Steenstraat 22, 4561 AS  Hulst
Tel. 0114-310685, gsm 06-51138721
e-mail: chvdwalle@zeelandnet.nl

Zr. N. Polet, pastoraal werkster
(eerstaanspreekbare pastor voor 
Kloosterzande, Lamswaarde, Terhole)
Steenpit 12, 4561 CS  Hulst
Tel. 0114-317438, gsm 06-22398804
e-mail: fasafas@zeelandnet.nl

W. Poppe, marist, 
eindverantwoordelijk pastor.
(eerstaanspreekbare pastor voor Clinge, 
Graauw, Nieuw-Namen)
Zandstraat 10/6, 4561 SC  Hulst
Tel. 0114-373146, gsm 06-19848410
e-mail: wapoppe@zeelandnet.nl

J. Reurs, marist
(eerstaanspreekbare pastor voor Heikant, 
Koewacht, St. Jansteen)
Zandstraat 10/6, 4561 SC  Hulst
Tel. 0114-373144, gsm 06-10711191
e-mail: joop.reurs@zeelandnet.nl

W. Tobé, diaken, teamleider m.b.t. IPV en 
dekenaat Zeeland
(eerstaanspreekbare pastor voor Hulst)
Steenstraat 22, 4561 AS  Hulst
Tel. 0114-371093, gsm 06-12788043
e-mail: wtobe@hetnet.nl 
of wtobe@diakens.com

Wat ’n zomer!!
Zo warm hebben we het in jaren niet gehad. 
De een vond het heerlijk en voor de ander 
was de overdadige warmte minder leuk. Ja, 
we krijgen het nooit zo als we het graag 
zouden willen. Dat is niet alleen met het 
weer zo, maar ook in het dagelijks leven.

Wij hopen dat iedereen, zover als mogelijk, 
een fijne vakantie heeft gehad. Even lekker 
uitgerust van de dagelijkse beslommeringen, 
kan iedereen er hopelijk weer met frisse moed 
tegenaan. De herfst staat voor de deur met al 
zijn pracht aan kleuren in de natuur. Ga er 

nog eens op uit. Pak je fiets, benenwagen 
of auto en geniet nog van alle pracht om 
je heen voor de winter weer aanbreekt. Wij 
wensen u een mooie afsluiting van de zomer 
en een heerlijk najaar.

Graag uw aandacht voor de puzzel op de 
laatste pagina van dit blad. Het is weer reuze 
interessant. Met een beetje nadenken bent u 
al gauw een heel eind in de goede richting. 
Onder de goede inzenders wordt een leuke 
prijs verloot.

De redactie
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Veel ouders die een kind met kanker hebben 
of aan kanker hebben verloren, ervaren het 
contact met lotgenoten als een belangrijke 
steun. Praten over je ervaringen met mensen 
die aan een half woord genoeg hebben, delen 
van gevoelens die anderen ook hebben, het is 
ontzettend waardevol en het helpt je op de 
been te blijven en verder te gaan. 

De Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker 
(VOKK) organiseert op 8 november a.s. 
een bijeenkomst  in Goes. Alle ouders zijn 
van harte welkom, of u nu een kind heeft 
dat nog behandeld wordt, een kind dat 
klaar is met de behandeling, of een kind 
dat is overleden. Na een korte inleiding 
wordt de groep opgesplitst, zodat u echt 
met lotgenoten aan de tafel zit. Misschien 
is het voor u een drempel om voor het 
eerst naar zo’n bijeenkomst te gaan, maar 
bedenk dan dat u niet de enige bent. Voor 
de meeste ouders is het nieuw en één keer 
moet de eerste keer zijn. De locatie in Goes 
is GGD, Westwal 37,4460 MD Goes. Tijd 
20.00-22.00 uur, vanaf 19.45 uur ontvangst. 
Het thema voor deze avond is voor ouders 
die met hun kind in of uit behandeling 
zijn, en voor ouders van een overleden 
kind. Wat betekent deze ziekte voor broer(s) 
of zus(sen). Wij hopen veel ouders op 8 
november te mogen begroeten. Indien u 8 
november naar deze avond wilt komen, laat 
dit ons dan even weten a.u.b. 

Als u eerst nog wat wil weten omdat u nog 
twijfelt, bel dan naar Freddy de Burger: 
regiocoördinator VOKK Zuid-West: 0114-
310435, e-mail freddeburger@hotmail.com 

of Mieke Spaink, coördinator VOKK: 
030-2422944, e-mail: mieke@vokk.nl 
Desiree van de Werf: 0118-614494

BIJEENKOMST VOOR OUDERS VAN 
EEN (OVERLEDEN) KIND MET KANKER

De rouwverwerking regio 0114 nodigt 

iedereen voor de lezing door Magda Van 

de Wiele op 10 oktober 2006 om 20 uur

in het woonzorgcentrum ‘De Blaauwe 

Hoeve’ te Hulst. Magda Van de Wiele 

vertelt vanuit haar persoonlijke ervaring 

en haar ervaring als therapeut, sexuloge 

en ethica. Inschrijven kan schriftelijk 

of telefonisch bij het secretariaat ,van 

het Woonzorgcentrum Curamus De 

Blaauwe Hoeve Truffinoweg 2 Hulst Tel. 

0114/381381.

EVEN 
IN HERINNERING

Pastor Chantal van de Walle is zoals u 
weet op weg naar Santiago. Als de nieuwe 
Kerkkoerier voor u ligt  heeft ze al lang 
haar doel bereikt. Uitrustend van de zware 
wandeltocht naar het heiligdom van de 
heilige Jacobus. Via de website www.zinweb.
nl  kon u haar op haar tocht volgen. Heeft 

u ook meegelezen over 
het wel en wee van de 
reis.Het was en is nog 
zeer de moeite waard.

WIST U DAT...
Pastor Myrjam Smits in september in het 
huwelijk is getreden met Hans de Jong?

Pater Poppe op 24 september zijn 40-jarig 
professiefeest heeft gevierd?

Alsnog gefeliciteerd namens de redactie
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In het weekend van 12-14 mei 2006 ging 
een groep van 9 personen o.l.v. Pastor Polet  
naar de Abdij van Chevetogne, een plaatsje 
ten zuid-oosten van Namen. We vonden 
daar monniken, die hun dagelijkse gebeden 
en gezangen doen volgens de Oosterse 
Byzantijnse ritus, daarnaast  monniken, die 
hun gebed doen voor de ons vertrouwde 
manier volgens de Romeinse ritus. Beiden 
belangrijk en onmisbaar. Ieder op eigen 
wijze en rijk aan inspiratie. Ze volgen bij 
elkaar de vieringen en worden deelgenoot 
van elkaars liturgie. Hoe leven deze twee 
groeperingen zo onder één dak te samen? 
Voor dat antwoord moeten we even terug in 
de geschiedenis.

-  Begin vorige eeuw klonk vanuit missie en 
zending dat men moest ophouden elkaar 
te bestrijden. Het was beter te zoeken naar 
elkaar, proberen samen te werken. De 
Wereldraad van Kerken werd opgericht. 

- Daarnaast was er de vaste overtuiging 
dat de katholieke kerk met hun paus 
als hoofd, niet compleet was zonder de 
vele afgescheiden Oosterse kerken o.l.v. 
hun Patriarchen. In Chevetogne vinden 

we 2 riten onder één dak. De westerse 
ritus, ontwikkeld vanuit de cultuur van 
het Romeinse Keizerrijk en de Oosterse 
ritus ontwikkeld vanuit Alexandrië. Deze 
Byzantijnse kerk viert ook eucharistie zoals 
wij. Erkent ook de paus als hoofd van 
de kerk. Deze Benedik-tijner monniken 
willen een rol vervullen voor een nieuwe 
toenadering tussen de Kerken. Eigentijds 
Christelijk denken en tevens trouw blijven 
aan hun eeuwenoude wortels. 

-  Regelmatig ook komen leidinggevenden 
uit het maatschappelijk leven en monniken 
met elkaar in gesprek. 

Door de gezangen, het bidden van de 
monniken, door de stilte in de natuur, 
het gekwetter van vogels, de gesprekken 
met elkaar, de onderlinge zorg en door de 
vele contacten zijn we rijker geworden. 
In het bijzonder ook door de ontmoeting 
van benediktijner monnik Bär, voormalig 
bisschop van Rotterdam. Hij was vooral 
door zijn gemoedelijkheid, zijn aandachtig 
luisteren naar ieder van ons, zijn uitleg en 
visie over de groep waarvan hij deel uitmaakt 
een bron van inspiratie.

CHEVETOGNE
Gedicht voor Allerzielen

Als ik ga, moet je niet huilen

Want echt weg ben ik eigenlijk niet.

Mijn lichaam is nu duizend dingen

Heb daarom niet zoveel verdriet.

Ik ben de wind

Ik ben de regen

Ik ben de zon

Het jonge gras

Ik ben de sneeuw en duizend dingen

Ik ben weer degene die ik was.

En als je wakker wordt, bekijk dan

De bomen en de blauwe lucht

Kijk naar de vlinders en de bloemen

Kijk naar de vogels in de lucht.

Want al die duizend dingen ben ik

Sinds ik mijn lichaam achterliet

Die duizend dingen zijn mijn leven

Dus zie je, écht weg ben ik niet.

Schrijver onbekend

SOS TELEFONISCHE 

HULPDIENST ZEELAND EN 

KINDERTELEFOON ZEELAND 

ZOEKEN NIEUWE 

VRIJWILLIGE 

MEDEWERKERS

Vrijwillige medewerkers voeren één op één 

gesprekken via de telefoon en/of internet. Dit 

gebeurt op basis van anonimiteit en gelijk- 

waardigheid. Zij zijn geen professionals. 

maar dat wordt ook niet van hen verwacht. 

Wel vereist dit werk de nodige betrokkenheid 

en gespreksvaardigheden. Door gedegen 

trainingen, informatieavonden en 

(persoonlijke) ondersteuning ontwikkelen 

onze vrijwilligers een deskundigheid. die ook 

op andere terreinen van pas kan komen.

Belangstelling? Bel tijdens kantooruren naar 

0118-615553. Wij sturen dan zo spoedig 

mogelijk een pakket met  informatie en 

een aanmeldingsformulier. Mailen kan ook: 

info@telhulpzeeland.nl

GELOVEN

C
O

L
U

M
NZe was aan het winkelen in de supermarkt 

en had bijna al haar boodschappen in haar

wagentje, maar stond nog te zoeken bij de 

vrieskasten. Een oudere dame vroeg wat ze

eigenlijk zocht. “De goedkopere ijsjes”zei 

ze. Toen ontstond er een gesprek tussen die 

twee. Ze had vijf kinderen en daarmee kon 

je zo moeilijk op vakantie. Nu wilde ze de 

kinderen trakteren op een ijsje als ze thuis 

kwam. En toen hoorde ik ze zeggen “ik ben 

toch zo blij, Onze Lieve Heer heeft me nog 

nooit in de steek gelaten”. Dit openhartig 

zinnetje heeft zo’n indruk op mij gemaakt, 

dat ik het maar niet kon vergeten. Als 

je in allerlei publicaties leest dat zoveel 

mensen amper of helemaal niet meer in 

God geloven en je hoort zo iets spontaans, 

dan doet je dat weer goed. Er  zijn dus toch 

nog mensen die in hun schepper geloven 

en vanuit dat geloof leven. Dit is eigenlijk 

een troost tussen al dat “er moet toch iets 

zijn”. Er zijn toch nog heel veel mensen die 

bidden, die proberen te leven in het besef 

dat God ons niet zo maar geschapen heeft, 

maar dat Hij - als we willen - ons begeleid 

op weg naar een eeuwig geluk, ook al kan 

dit soms niet allemaal van een leien dakje 

gaan. De stichter van onze godsdienst mag 

als voorbeeld dienen. Hij koos niet voor een 

luxe leven, Hij stierf een verschrikkelijke 

dood. Hij preekte niet alleen, Hij leefde 

zoals iedere mens in goede en slechte 

tijden. Moge het ons gegeven worden dat 

we kunnen zeggen: “ik ben toch zo blij, 

Onze Lieve Heer heeft me nog nooit in de 

steek gelaten.”

W.F. van Olffen
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In de afgelopen zomervakantie hebben mijn 
vrouw en ik  weer een bezoek kunnen brengen 
in Bulgarije, waar we voor de inrichting van 
de keuken van een psychiatrische instelling 
een aanvulling mochten geven op de 
reeds gereserveerde gelden voor de nieuwe 
keuken.

Het was een hartelijk weerzien met de 
bewoonsters van dit oord zo’n 70 km 

verwijderd van de eerstvolgende stad. Wel een 
zeer fraaie omgeving, maar zoals dat is in veel 
landen van Oost-Europa vooral verstopt voor 
de bewoonde wereld. De voortgang van de 
nieuwe keuken vordert maar heel langzaam. 
De tekeningen zijn gemaakt, de aannemer 
is aangewezen, overheidsgelden worden 
slechts mondjesmaat toegezegd en het grote 
probleem is de afgelegen bouwplaats. Men 
heeft maar een korte bouwtijd achtereen, 

omdat in de wintertijd – en die kan daar 
vroeg invallen en lang duren – vervoer van 
materialen over de binnenwegen nauwelijks 
of niet mogelijk is. En ook de temperatuur in 
de winter laat niet toe, dat er buiten gewerkt 
kan worden. Inmiddels is er wel meubilair 
uitgezocht en besteld bij Bulgaarse bedrijven 
om op deze manier ook een bijdrage te 
leveren aan de opbouw van de landelijke 
economie, hoe gering misschien ook. In de 
gift die we mochten overhandigen zat ook de 
€200,- die in de adventsviering 2005 met de 
bejaardenbond van Hulst was verzameld in 
de collecte. In de gesprekken kon je proeven 
hoezeer men verheugd is, dat er met name 
ook vanuit het buitenland aandacht is voor 
de positie van en de zorg voor deze vrouwen, 
die in eigen land nauwelijks of geen contact 
meer hebben met de familie en vrijwel 
uitgestotenen zijn van de samenleving.

Diaken Wim Tobé

Op bijgevoegde foto: overleg tussen(r) directeur 
van de instelling, (m) de vrouw die leiding geeft 
aan de inrichting en (l) diaken Wim Tobé. 
De foto is door Marienel Swan gemaakt in de 
directiekamer van de instelling.

INRICHTING KEUKEN PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS BULGARIJE

Ik weet niet of u dat ook heeft, maar als ik 
tijdens mijn vakantie langs een kerk kom, 
heb ik altijd de neiging om er binnen te 
lopen. Eerst voel ik voorzichtig of de deur 
open is (want meestal zit hij op slot) en dan 
wip ik even naar binnen. In tegenstelling 
tot buiten, is het er vaak lekker koel. In een 
warme zomer: een hele verademing. Eenmaal 
binnen zie je al gauw andere bezoekers door 
de kerk lopen. Ze praten heel zachtjes met 
elkaar, op gedempte toon, want meestal is er 
wel iemand aan het bidden, zomaar ergens 
in een bank of bij een Mariabeeld. De ene 
mens zoekt vooral de stilte op, de ander wil 
zich laten imponeren door de schoonheid en 
de gewijde sfeer, terwijl een derde een kaars 
opsteekt bij Maria om verlichting te vinden 
voor zijn of haar zorgen. 

Kerken, kathedralen, basilieken of kapellen, 
het zijn kostbare gewijde plekken waar je 
gewoon even jezelf mag zijn onder de hoede 
van de Allerhoogste. Eigenlijk hoef je niets 
te zeggen, je weet gewoon dat je ook zonder 

woorden helemaal begrepen wordt. Heel 
wat liederen die wij tijdens het weekend in 
de kerk zingen verwoorden deze gedachte 
op een mooie manier. Zoals: ‘Omdat Gij 
het zijt, groter dan ons hart, die mij hebt 
gezien, eer ik werd geboren’ ‘Dichtbij is God 
voor wie Hem roepen’ ‘Wij vragen U om 
behoud en zegen, hopen dat Gij ons bidden 
hoort, hopen dat Gij ons adem zult geven: 
geestkracht die mensen tot vrede bekoort.’ 
Vanuit deze gezindheid bidden, is zinvol 
en ook vruchtbaar. Het gaat allereerst om 
God, en om hen die vol waren van Hem, 
zoals Jezus en Maria. Het gaat om God die 
een menselijk gezicht heeft gekregen in zijn 
Zoon en de Moeder van zijn Zoon. Wanneer 
wij in de komende oktobermaand Maria in 
de bloemetjes zetten, dan doen wij dat voor 
een vrouw, een moeder, die niet naar zichzelf 
wijst, maar ons mensen wil doorverwijzen 
naar God en haar Zoon. Even stil worden 
bij haar, is vragen welke weg wij in ons leven 
moeten gaan. Eigenlijk zou je dit ‘een vragen 
naar de bekende weg’ kunnen noemen, want 

het antwoord 
kennen we al.  
Namelijk: de 
weg van haar 
Zoon Jezus. 
Toch is het 
geen domme 
vraag, omdat 
de weg die 
Jezus ons is 
voorgegaan , 
geen gemak-
kelijke weg 
is. De geestkracht om die weg te volgen, 
ontbreekt ons maar al te vaak. 

Daarom is het goed - zeker in deze komende 
oktobermaand, vanouds een Mariamaand 
-  om af en toe ons licht op te steken bij 
haar en te bidden om kracht om net zulke 
goddelijke mensen te mogen worden als zij 
en haar Zoon Jezus.

Pastor Joop Reurs, pater marist.

GROTER DAN ONS HART
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Op donderdag 11 mei vond in de 
Emmaüskerk in Terneuzen tijdens een 
feestelijke bijeenkomst de afsluiting plaats 
van de tweejarige cyclus van de Pastorale 
School. 

De duur
In zestig avonden, verspreid over twee jaar, 
hebben 11 deelnemers (9 vrouwen en 2 
mannen) uit heel Zeeuws-Vlaanderen een 
theologische en pastorale basisvorming 
gekregen, gericht op het functioneren als 
vrijwilliger in parochie en regio. Tegelijk werd 
er ook een spirituele vorming aangeboden, 
gericht op de eigen geloofsontwikkeling. 
Het vergde van de deelnemers een grote 
inzet van tijd en doorzettingsvermogen. 
Dertig donderdagavonden waren ze per jaar 
kwijt, met daarnaast nog de nodige tijd aan 
voorbereiding en uitwerking van wat er aan 
cursusstof werd aangeboden.

Docenten en cursusbegeleider
Docenten waren pastores uit heel Zeeuws-
Vlaanderen en deken van Hecke. De hele 
cursus omvatte 11 blokken van verschillende 
avonden, die één docent achter elkaar gaf. 
Bij de planning kon geen rekening gehouden 
worden met ziekte of afwezigheid van de 
docenten. Daarvoor zat het schema te strak in 
elkaar. Tijdens de cursusperiode vertrok een 
docent naar elders en moest er uitgekeken 
worden naar een vervanger. Een andere 
docent ging tijdens de cursusperiode met 
sabbatverlof. Er moest in het programma 
geschoven worden. Gelukkig kon met enige 
aanpassing een andere docent zijn agenda zo 
wijzigen, dat een compleet blok verplaatst 
kon worden. Een van de cursisten was George 
de Vijlder. Hij is lid van het bestuur van de 
Pastorale School. Hij trad als cursusbegeleider 
op, was altijd als eerste aanwezig, kon vragen 
en problemen doorspelen naar het bestuur 
en was contactpersoon namens de cursisten 
voor docenten en bestuur. Een onmisbare 
schakel.

Inhoud
Aan de orde zijn geweest: groepsvorming en 
geloofscommunicatie; de actuele situatie van 
kerk en cultuur; inleidingen op het Oude 
en Nieuwe Testament; het verstaan van de 
geloofsbelijdenis; kennis omtrent ethiek en 
moraal; diaconie, samenleving en kerk-zijn; 

PASTORALE SCHOOL 
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het beeldend karakter van (religieuze) taal; de 
theoretische en praktische kant van de diverse 
vormen van liturgie; gemeenschapsopbouw; 
inzicht in de methodes en mogelijkheden 
van de moderne geloofsvórming of catechese; 
de grote spirituele tradities binnen het 
christendom.

Cursisten
De cursisten kwamen uit heel Zeeuws 
Vlaanderen. Tien zijn actief in de 
verschillende parochies in Oost-, Midden  
en West-Zeeuws-Vlaanderen, één cursiste 
is actief in de Gereformeerde Kerk van 
Zaamslag. Hun naam en woonplaats volgen 
hieronder:
Mia van der Sneppen-Hobbema, Axel 
Tiny Sey-van Kampen, Kloosterzande 
Conny Nielen-Mannaert, St Jansteen
Lilian van den Bosch-Dutree, Terneuzen 
Chantal de Smet-Lambert, Terneuzen 
Ron Haerens, Vogelwaarde
Ans Naaijkens, Sluis
George de Vijlder, Lamswaarde 
Carien Buysse, Breskens

Joka van de Wetering, Graauw
Jannie de Putter-Scheele, Zaamslag

Certificaat
De afsluitende bijeenkomst van 11 mei 
bestond uit een gebedsdienst, waarna 
aan iedere cursist een certificaat werd 
uitgereikt door Jean Burlet, de voorzitter 
van de Pastorale school. In zijn toespraak 
wees hij op de grote inzet van cursisten 
en docenten. De parochiebesturen hadden 
gezorgd voor een bloemetje. Mia van der 
Sneppen verwoordde op een leuke , treffende 
manier haar ervaringen van de voorbij twee 
cursusjaren. Chantal de Smet had een 
bloemetje en een gedicht voor iedereen, 
de docenten kregen  van het bestuur een 
boekenbon om hun kennis te vermeerderen. 
Nadat iedereen elkaar had gefeliciteerd met 
het bereikte resultaat en alle foto’s genomen 
waren, werd de avond met een drankje in 
gezelligheid besloten. De beloning van een 
grote inspanning.

Miel Erpelinck

Zijn naam was Fleming, hij was een arme 
Schotse landbouwer. Op een dag, terwijl 
hij probeerde om het leven voor zijn familie 
aangenaam te maken, hoorde hij een 
schreeuw om hulp die uit een nabijgelegen 
moeras kwam. Hij liet alles vallen en liep 
naar het moeras. Met zijn taille tot in de 
zwarte smurrie, zag hij een bange jongen, 
gillen en worstelen. De landbouwer Fleming 
redde de jongen van wat een langzame en 
angstaanjagende dood kon geweest zijn. 

De volgende dag kwam een koets aan bij het 
huis van de boer. Een elegant geklede man 
stapte uit en introduceerde zich als de vader 
van de jongen die boer Fleming had gered. 
“Ik wil u terugbetalen,” zei hij. “U redde het 
leven van mijn zoon.” “Meneer, ik kan niets 
aanvaarden voor wat ik deed” antwoordde de 
Schotse landbouwer ondanks de aanbieding. 
Op dat ogenblik, verscheen de zoon van de 
landbouwer aan de deur van de boerderij. 
“Is dat uw zoon?” vroeg de edelman. “ja,” 

antwoordde de landbouwer trots. “Ik wil met 
u een overeenkomst maken. Laat me hem 
van het niveau van onderwijs voorzien zoals 
die waarvan mijn eigen zoon zal genieten. 
Hij zal zonder twijfel een mens worden 
waar wij beiden trots zullen op zijn. En zo 
gebeurde. 

De zoon van Fleming studeerde op de 
beste scholen en hij behaalde op St. Mary 
de Medische School van het Ziekenhuis 
in Londen zijn diploma, en werd over de 
hele wereld bekend als de Heer Alexander 
Fleming, uitvinder van de Penicilline. Jaren 
daarna, werd de zoon van de edelman, die 
uit het moeras was gered, getroffen door een 
longontsteking. 

Wat redde zijn leven dit keer? Penicilline. 
De naam van de edelman? Lord Randolph 
Churchill. De naam van zijn zoon? De heer 
Winston Churchill.

ZIJN NAAM WAS FLEMING
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Daarom zijn wij in 2001 gestart met rouw-
begeleiding in groep. Het initiatief gaat uit 
van de rooms-katholieke parochies in samen-
werking met de protestante kerken maar 
staat open voor iedereen, ongeacht geloofs-
overtuiging. In 8 bijeenkomsten komen 
rouwenden samen om, onder deskundige 
begeleiding van het rouwverwerkingsteam, 
te luisteren naar elkaars verhaal, te leren 
omgaan met het verlies en inzicht te krijgen 
in rouwtaken en de gevoelens die hierbij 
kunnen voorkomen. De gespreksgroepen 
bestaan uit max. 10 personen zodat er 
vertrouwen kan groeien. Daarom is het ook 
nodig om alle 8 bijeenkomsten te volgen. 
In het najaar 2006/voorjaar 2007 hopen wij 
weer te starten met drie nieuwe groepen.

- De eerste gespreksgroep is van 19.30 
uur tot 21.30 uur en start op dinsdag 

ROUWVERWERKING IN DE REGIO 0114 
PRATEN OVER VERLIES HELPT ECHT!

Daags voor Kerstmis hoopt emeritus pastoor 
Jo van der Heyden 75  jaar te worden.

Op 23 mei 
1959 werd 
hij priester 
gewijd voor 
het Bisdom 
van Breda. 
Hij begon zijn 
priesterleven 
als kapelaan 

in de parochie van St. Jansteen. Daarna was 
hij werkzaam in twee Brabantse parochies: 
Rijsbergen en Gilze. Eind 1969 werd hij 
kapelaan te Hulst, om op 1 november 1974 
pastoor te worden in de parochie van Clinge. 
Tijdens de jaren tachtig en negentig groeide een 
samenwerking tussen verschillende parochies en 
zo ontstond de Regio Oost Zeeuws Vlaanderen 
Oost, die uit dertien parochies bestaat. Tot 

mei 1999 maakte priester Jo van der Heyden 
deel uit van het pastoresteam. Hij had de 
laatste jaren de eindverantwoordelijkheid van 
meerdere parochies. Op 23 mei van dat jaar 
vierde hij zijn 40 jarig priesterjubileum en 
nam hij tevens afscheid van een volledige taak 
als priester. Een nieuwe mijlpaal is dat hij nu, 
eind dit jaar 75 jaar wordt.
 
Hoe bent u destijds op het idee gekomen om 
priester te worden?
Toen de tweede wereldoorlog uitbrak was 
ik acht jaar. Een turbulente tijd brak aan. 
De dorpssamenleving was sterk op elkaar 
aangewezen. Mijn vader was hoofd van 
de school - ook wel toen bovenmeester 
genoemd. Tevens was hij kassier van de 
Boerenleenbank. Wij woonden in een groot 
huis naast de school: een gezin met vier 
kinderen. De dorpsgemeenschap in Nieuw 
Namen telde zo’n 1700 inwoners. Velen 

hadden via  de kinderen op school en via 
hun financiële zaken contact met mijn vader. 
Hij genoot het algemeen vertrouwen van 
de mensen. De parochiekerk met daarnaast 
de statige pastorie met een grote tuin stond 
midden in het dorp. Twee priesters woonden 
en werkten in die geloofsgemeenschap: 
de pastoor en de kapelaan. De pastoor 
bleef meestal zijn verdere leven ter plaatse; 
maar de jongere kapelaan “promoveerde” 
na ongeveer 3-4 jaren naar een volgende 
parochie. Zowel de pastoor als de kapelaans 
kwamen bijna wekelijks op bezoek. En ik 
mocht misdienaar worden. Een van de vier 
jongens, die de pastoor aanwees. Dagelijks 
waren wij in de kerk te vinden. Het was 
een zekere uitverkiezing. Na de basisschool 
zou ik naar het Norbertus lyceum gaan in 
Roosendaal. Mijn vader had in de periode 
dat hij in Wouw aan de school stond de 
nodige contacten aldaar. Toen hij met mij 

Wat ik mis
nu jij er niet meer bent
is het vertrouwde
het geborgen en verbonden zijn...
Waar ik naar verlang
is warmte voelen
als, een mantel om mij heen geslagen
dat ik niet in dat oneindig diepe zwarte gat 
val...

EEN VRAAGGESPREK

14 november. De data zijn: 14 - 21 - 28 
november, 5 - 12 - 19 december, 9 en 16 
januari 2007.

- De tweede gespreksgroep is op 8 
woensdagnamiddagen van 14 uur tot 16 
uur en start op woensdag 15 november. 
De data zijn: 15 - 22 - 29 november, 6 - 13 
- 20 december, 10 en 17 januari 2007. 

- De derde gespreksgroep voor ouders 
die een kind hebben verloren is op 8 
vrijdagavonden in 2007 van 19.30 uur tot 
21.30 uur en start op vrijdag 19 januari 
2007. De data zijn: 19 - 26 januari, 2 
- 9 - 23 februari (16/2 niet vanwege de 
schoolvakantie), 2 - 9 en 16 maart 2007. 

Alle bijeenkomsten gaan door in de pastorie 
Steenstraat 22 te Hulst.
Graag inschrijven voor 9 oktober.
U kunt contact opnemen met het 
rouwverwerkingsteam:
Noëla Polet, 0114-317438
Cis Dieks, 0114-314098
Maggie Sandkuyl, 0114-315149.

Voor de protestante kerken kun je terecht 
bij de contactpersonen: Leny Maat, 0114-
310547 of  Robert BickeI 0114-311167

Ook in eigen parochie kun je de parochiële 
verantwoordelijke aanspreken:
Hulst: 
Cis Dieks, 0114-314098
Freddy de Burger, 0114-310435 
Clinge: 
Annemie de Loos, 0114-311332
Graauw: 
Dominique D’Haens, 0114-635312
Heikant:
Corrie van Doorsselaer,  0114-315139
Hengstdijk: 
Corry de Cock, 0114-682156
Kloosterzande: 
Tiny Seij, 0114-682306
Koewacht: 
Fien Martinet, 0114-364050
Lamswaarde:
Marianne Gerrits, 0114-690242
Nieuw-Namen:
Paul de Deckere, 0114-345360
St.Jansteen: 
Paul Hemelaar, 0114-310319
Terhole: 
Barbara de Nijs, 0114-314773
Vogelwaarde - Boschkapelle:
Ronny Haerens, 0114-672026
Vogelwaarde - Stoppeldijk:
Marlies Everaert, 0114-671539
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daarover sprak zei ik hem dat ik kapelaan 
wilde worden. Zo is het begonnen.

Ik heb er nooit spijt van gekregen. Ook niet 
met de vele en snelle veranderingen van de 
laatste halve eeuw. Ook die hebben zeker zijn 
invloed op mij gehad. Het pastoraal werk 
heeft mij altijd aangesproken. En wij kregen 
de kansen om via studiedagen en cursussen 
“bij de tijd” te blijven. Het was niet altijd 
eenvoudig midden in het leven te staan. Ik 
heb van nabij meegemaakt dat meerdere 
studiegenoten en collega’s uit het ambt zijn 
getreden. Dat raakte mij wel. Het deed soms 

pijn. Toch had ik respect voor hun beslissing. 
Ik kan invoelen dat het leven als celibatair te 
moeilijk werd. Zelf heb ik veel vriendschap 
en warmte ontvangen van naaste familie en 
goede mensen en het werken in het pastoraat 
bleef mij boeien.

Al acht jaar bent u met emeritaat, zoals de 
pensioensperiode voor priesters heet.
Hoe zijn die jaren u bevallen?
Die zijn meegevallen. Ik ben gaan wonen 
in de omgeving waar ik gewerkt heb. De 
collega’s van het pastores team zijn tevreden 
dat ik mij nog enigszins beschikbaar heb 

gesteld voor liturgisch pastoraal werk. 
Onlangs gaf ik hen te kennen dat ik het wat 
kalmer aan ga doen. Alleen om voor te gaan 
in zondagvieringen wil ik mij nog inzetten. 
Ik hoop - ook al word ik 75 jaar - zo nog een 
tijdje pastoraal beschikbaar te blijven.

Pastor Jo, proficiat met uw verjaardag op 
24 december. Eindelijk kunt u die wellicht 
vieren zonder de intense voorbereiding op de 
nachtmis, die u vorige verjaardagen zo in 
beslag nam.

J. Hamelinck

IPV OOST ZEEUWS VLAANDEREN
CLUSTER ZUID Heikant • Koewacht • St. Jansteen

R.K. Kerk H.H.Philippus en Jacobus te Koewacht

DODENHERDENKING 
4 MEI 2006 (AANVULLING)

In de vorige Kerkkoerier werd abusievelijk geen melding gemaakt van het feit dat ook de 
Muziekvereniging ‘Eendracht Maakt Macht’ aan de dodenherdenking heeft meegewerkt. 
Met het spelen van verschillende koralen, het Wilhelmus en de Last Post hebben zij ook 
dit jaar weer een onmisbare bijdrage geleverd. Mijn excuses voor deze omissie.

W.V.

UITSTAPJE VRIJWILLIGERS

Op 26 mei hebben de vrijwilligers, die 
zich het hele jaar door inzetten bij allerlei 
activiteiten voor de parochie en de kerk, 
hun jaarlijkse uitstapje gehad. Dit jaar naar 
Vught en ’s-Hertogenbosch. Om acht uur 
vertrok de bus vanaf het Kerkplein met 40 
deelnemers richting Vught voor een bezoek 
aan het Nationaal Monument Kamp Vught. 
Na een uiteenzetting over de geschiedenis 
van het kamp, werd een rondleiding gedaan 
langs onder andere het Kindergedenkteken. 
In de nacht van 6 op 7 juni 1943 werden 
in totaal 1.269 joodse kinderen uit kamp 
Vught gedeporteerd naar Sobibor in Polen, 
waar ze vrijwel direct na aankomst zijn 

vergast. Tussen januari 1943 en september 
1944 werden ruim 31.000 mensen in het 
kamp opgesloten: 12.000 joden en verder 
politieke gevangenen, verzetstrijders, 
zigeuners, homoseksuelen, etc. In deze 
periode van twintig maanden zijn alleen al 
in dit kamp 750 mensen omgekomen; velen 
die in Kamp Vught verbleven zijn later in 
verschillende concentratiekampen om het 
leven gekomen. Het was indrukwekkend 
en iedereen was het er over eens, dat het 
goed is dat deze monumenten bestaan en 
bezocht worden om ons er aan te herinneren, 
dat we waakzaam moeten zijn en moeten 
zorgen dat deze zaken nooit meer gebeuren. 
Vervolgens vertrokken we voor een kop 
soep en een broodje naar een lunchcafé in 
de binnenstad van Den Bosch; het was een 
beetje krap, wel gezellig en in ieder geval 
droog. Van daaruit werd een bezoek gebracht 
aan de Sint Janskathedraal: de mooiste kerk 
van Nederland. Bij de rondvaart over de 
Binnendieze gingen de hemelsluizen echt 
open, waardoor sommigen de voorkeur 
gaven aan een warm en droog etablissement 

boven een open rondvaartboot. Ondanks 
de regen was dit toch ook een interessant 
deel van de reis en verschillende mensen 
hebben zich voorgenomen om dit nog eens 
over te doen bij mooi weer, want ook eens 
lekker winkelen en een terrasje pakken in 
de gezellige binnenstad zat er deze keer door 
de weersomstandigheden niet in. In een van 
de gezellige cafeetjes kon iedereen weer wat 

opdrogen onder het genot van een drankje.

Na het diner in Ulvenhout ging het verder 
huiswaarts en om 21.00 uur zat het uitstapje 
er op. Eén van de deelnemers merkte op dat 
het nog was meegevallen, omdat we maar één 
regenbui hebben gehad (die begon om 08.00 
uur en eindigde om 21.00 uur). Een andere 
deelnemer suggereerde om het komende 
jaar nog wat harder te gaan werken, zodat 
we volgend jaar misschien wel mooi weer 
hebben.

W.V.
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Eisenhowersingel 36
4687 EW  KLOOSTERZANDE

Tel.: 0114-686341
Fax: 0114-686344

E-mail: 
clippelaar@zeelandnet.nl

CLIPPELAAR ACCOUNTANCY
UW ADVISEUR AAN HUIS

✓ Betaalbaar tarief voor de kleine ondernemer

✓ Verzorgen fi nanciële administraties

✓ Opstellen jaarrekeningen

✓ Opstellen aangifte Inkomstenbelasting

✓ Ook voor particuliere aangiften: speciaal tarief!

✓ Ondersteuning bij opstarten nieuwe onderneming

✓ Opstellen ondernemersplan

✓ Voor startende ondernemers: speciaal tarief!

✓ Onafhankelijk en deskundig advies

 GROND-, GEWAS- EN MILIEU LABORATORIUM

“Zeeuws-Vlaanderen

Wij bieden u een volledige dienstverlening aan:
- Bemonstering  - Analyse  - Advies

Vraag vrijblijvend informatie aan:

Zandbergsestraat 1 - 4569 TC  Graauw

Tel. 0114-635400 - Fax 0114-635754

Ingeschreven in het 
STERLAB register voor 
laboratoria onder nr. L 
201 voor de gebieden zoals 
nader omschreven in de 
erkenning

Uw partner voor:
 Land- en tuinbouwkundig onderzoek

 Minas mestanalyse

 Milieukundig onderzoek

Wij leveren complete fi nesse graf-

monumenten met een extreem lange 

levensduur. Deze grafstenen zijn praktisch 

onbreekbaar. Zij kunnen voorzien worden 

van diverse afbeeldingen en teksten en zijn 

leverbaar in vele vormen. Er is keuze uit 

wit, zwart, glashelder en diverse marmer-

tinten. 

Daarnaast zijn fi nesse grafmonumenten 

beter betaalbaar dan soortgelijke zerken uit 

hardsteen. 

Ook kunnen wij beschadigde teksten en/of 

beschadigde en verweerde grafstenen 

prachtig renoveren door het aanbrengen 

van een fi nesse beplating. 

Transportstraat 22 - 4538 AT  Terneuzen - Tel. 0115-622634 - Fax 0115-610964
Achterstraat 25 - 4586 AG  Lamswaarde - Tel. 0114-690587 - Fax 0114-690272

Het grafmonument

Een tastbare herinnering aan uw overleden dierbaren

Voor meer informatie:

WOONSTICHTING 
HULST

Voor het huren van een:
-  eengezinswoning
-  bejaardenwoning
-  appartement
-  seniorenwoning
 in de kern Hulst

e-mail: info@wshulst.nl
Godsplein 23
Postbus 147
4560 AC  Hulst
Tel. (0114) 37 25 25
Fax (0114) 37 25 26

Kantoor geopend:
maandag t/m donderdag:
9.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-12.00 uur

doet meer!
Naast de wekelijkse uitgave van ons huis-aan-huis blad 
verzorgen wij ook het totale grafische traject van de Kerkkoerier.

U kunt bij Streekbeeld ook terecht voor al uw drukwerk.

Postbus 61 Wilhelminalaan 7
4550 AB  Sas van Gent Sas van Gent

e-mail: redactie@streekbeeld.nl

Tel. 0115-649800  Fax 0115-649801
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IPV OOST ZEEUWS VLAANDEREN
CLUSTER NOORD   Kloosterzande/Ossenisse • Lamswaarde • Terhole

Wie kent ze niet, ingebed in het groen  of 
dominant aanwezig in het landschap. Waar 
wegen zich scheiden of toevallig samenkomen, 
tijdens fietstochten of wandelingen kom 
je ze tegen .De Mariakapelletjes. Wie kent 
niet de aantrekkingskracht van deze soms 
aandoenlijke monumentjes tot in de puntjes 
verzorgd, soms ook wat nonchalant in 
uitstraling. Even afstappen of stilstaan. Vaak 
zie je mensen zich even bezinnen of even 
tot rust komen. Zo hebben ook wij ons 
kapelletje aan de Zoutlandsedijk. Opgericht 
door de parochianen van Groenendijk in 
1946 als teken van dankbaarheid dat erg 
oorlogsleed aan de gemeenschap bespaard 
was gebleven. Voor velen in de afgelopen 60 
jaar een steunpunt in het dagelijkse leven met 
al zijn beslommeringen getuige de jaarlijkse 
processie rond Maria ten hemelopneming 
op 15 augustus. Onderhevig aan de tand des 
tijd en wisselende weersinvloeden was het 
kapelletje aan een grondige opknapbeurt toe. 
Na overleg bleek echter dat de bouwkundige 
staat zodanig was dat er maar een goede 
oplossing was:  volledig vernieuwen. Dat er 
op dezelfde plaats een nieuw moest komen 
daarvan was iedereen overtuigd.

Zo gezegd ,zo gedaan.  Onze dorpsgenoot 
Thijs van Damme maakt enthousiast een 
geheel eigentijds ontwerp. Eigentijds van 
vorm met een knipoog naar het verleden.
Onze vrijwilligers van de groep onderhoud 

waren meteen enthousiast. Zij vonden het 
een eer het ontwerp te kunnen uitvoeren.
Bouwbedrijf van Kerckhoven sponsorde de 
materialen en gedurende vele donderdagen 
zag je de bouwploeg in de weer.  
Belangstelling in overvloed. Vele passanten 
waren nieuwsgierig en er waren zelfs mensen 
die elke week gewoon even kwamen kijken 
hoe het er uit ging zien. Er werd hard 
gewerkt want rond 13 augustus was de 
inzegening gepland. .Met gemak werd deze 
datum gehaald en op zondag 13 augustus 
hebben we met een groot aantalmensen uit 
onze parochie tijdens een aangepast viering 

in onze parochiekerk het feest van Maria ten 
hemelopening gevierd en aansluitend hierop 
zijn we in processie, onder een stralende 
zon, naar het nieuwe kapelletje gegaan voor 
de plechtige inzegening. Het parochiekoor 
en een blazersensemble zorgden voor een 
passende muzikale omlijsting. Dankzij de 
inzet van vele vrijwilligers hebben weer  een 
prachtige Mariakapelletje.

Namens het kerkbestuur aan iedereen 
hartelijk dank voor zoveel inzet!

Jo Collet

NIEUW MARIAKAPELLETJE AAN DE ZOUTLANDSEDIJK

IN HET KERSTNUMMER WORDT 
UITGEBREID AANDACHT BESTEED 

AAN DE ACTIE VOOR PATER SWINNE
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LAMSWAARDE

Op het eind van het stukje in de vorige 
kerkkoerier vanuit de parochie Lamswaarde 
spraken we van een indrukwekkende periode 
met als sluitstuk “Lamswaarde in concert” 
op kermiszaterdag 17 juni. In alles is dat 
een zeer belangrijke dag (weekend)geweest 
waar we als fondsenwerving vol aan de bak 
moesten. Eerst was het de buurman van 
de kerk, dhr Yves Simenel die geldelijke 
kado’s naar aanleiding van zijn 80-jarige 
verjaardag en zijn feest aan de restauratie 
van ons kerkgebouw schonk. We mochten 
naar aanleiding hiervan  bijna €3000 op 
de restauratierekening bijschrijven, waarvoor 
natuurlijk onze hartelijke dank. Dan 
kwam het concert wat voor vele bezoekers 
aanleiding was na afloop ons als organisatie 
een complement te geven en dat we dit 
zeker meer moesten doen. Ja, het was iets 
uitzonderlijk, de kinderen van de basisschool 
“de Oostvogel”,  muziek “Vrijheid Eendracht”, 
zangkoor “Terra Sancta”, ieder met hun 
zang en muziektalenten van verschillende 
aard. Dat de avond geopend werd door het 
kerkkoor was niet alleen dapper gezien hun 
omvang (o.a. ook door ziekte) maar ook zeker 
knap te noemen, het maakte veel indruk. 
Het applaus voor onze plaatselijke artiesten 
was terecht en misschien kunnen we de vele 
bezoekers nog een keer trakteren op zo’n 
geweldige avond, want dat was het. Dat ook 
deze avond ruim €1000 opbracht minus 
kosten was natuurlijk meer dan welkom.  U 
hebt het misschien gemerkt, onze allround 
vrijwilliger Arnold van Leemput is een tijdje 
out geweest, ziekte hield hem aan huis 
gekluisterd. Gelukkig begint Arnold nu de 

draad weer op te pakken bij de voorbereiding 
van dit stukje. Emmy en Gerda uit ons 
kerkkoor moesten noodgedwongen door 
ziekte ook pas op de plaats maken, gelukkig 
zijn ook zij inmiddels weer van de partij. 
Het kerkbestuur wenst namens de parochie 
Arnold, Emmy en Gerda een voorspoedig 
herstel toe.

De vakantie is voorbij, de fondsenwerving 
begint nu de voorbereiding tot het plaatsen 
van het haantje op de torenspits(voorstel 15 

EEN RUSTIGE PERIODE!

september) die inmiddels is opgeleverd. Hoe 
een en ander vorm gaat krijgen daarover 
is nog druk overleg. Wij kunnen deze 
mijlpaal niet zomaar voorbij laten gaan 
voor de werkers aan de toren alsook voor 
dhr Y. Simenel de schenker van het nieuwe 
haantje. Ondertussen hebben we ook de 
toezegging van Stichting Bouwcultuurfonds 
Zuid Nederland dat zij onze restauratie 
steunen met €15000. Al met al heeft de 
afgelopen  periode de thermometer doen 
stijgen tot €180.000. Voor de nog resterende 
€20.000 hebben we als fondsenwerving zo 
onze ideeën en zult u als parochiaan nog 
zeker van ons horen om in navolging van 
enkele parochianen (hiervoor onze hartelijke 
dank)een geldelijke bijdrage te willen leveren 
in nog nader uit te werken vorm(en).

Beste mensen, de achterliggende periode, 
een periode van vakantie en warmte met 
daarna veel nat is toch belangrijk gebleken. 
Hopelijk mogen we alvast uitzien naar een 
nieuwe periode die weer het nodige voor de 
restauratie zal brengen, zodat we het hele 
project tot een goed einde kunnen brengen. 
Wij gaan ervoor!

Het kerkbestuur.

Parochie Ter Duinen
Kloosterzande Ossenisse

BENOEMING LID KERKBESTUUR 

Door de bisschop van Breda is benoemd als lid van het kerkbestuur van de parochie Ter 
Duinen te Kloosterzande:

Dhr. Alfons Roctus

De heer Roctus zal de functie van penningmeester gaan vervullen. Het kerkbestuur is de 
heer Roctus zeer erkentelijk voor zijn bereidwillige inzet voor de parochie en wensen hem 
alle succes toe met zijn werkzaamheden.

Het kerkbestuur.
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IPV OOST ZEEUWS VLAANDEREN
CLUSTER OOST  Clinge • Graauw • Nieuw-Namen

Clinge

De H. Henricusparochie in Clinge beschikt 
over een groot aantal vrijwillig(st)ers die 
hun parochie een warm hart toedragen. 
Zij verdienen dan ook een speciaal woord 
van dank voor hun geweldige inzet. Vaak 
kan het bestuur dit alleen met woorden 
aangeven. Daarom is in het verleden de wens 
uitgesproken te willen beschikken over een 
zichtbaar aandenken zodat de betrokkene 
blijvend aan deze inzet herinnerd kan 
blijven. Zo ontstond het idee om voor 
de parochie een eigen onderscheiding, 
een eigen herinneringsspeld in het leven 
te roepen. Uit enkele voorontwerpen van 
juwelier de Bruijn uit Hulst heeft het bestuur 
gekozen voor een stilistisch ontwerp wat het 
meest natuurgetrouw het beeld van de kerk 
weergeeft. Op deze speld is ook duidelijk de 
naam van de parochie te lezen.

Toen de speld 
klaar was 
kwam bij 
het bestuur 
natuurlijk de 
vraag: ‘Aan 

wie gaan we hem als eerste uitreiken?’. 
Het antwoord hierop liet niet lang op zich 
wachten. Aan wie kon dit beter gegeven 
worden dan aan Maatje Koens, jarenlang de 
huishoudster van pastoor Jo van der Heyden 
in de pastorie van Clinge. Meer dan 25 jaar 
was zij de gastvrouw van de parochie. Haar 

taken waren onder andere mensen ontvangen 
op de pastorie die langskwamen voor het 
opgeven van misintenties, bruidsparen die 
ondertrouw kwamen doen, ouders die hun 
kindje wilde laten dopen of mensen die 
zomaar op visite kwamen. Ook verzorgde 
ze vele keren koffie tijdens vergaderingen 
van het kerkbestuur, de caritasvereniging, 
diverse werkgroepen en gespreksgroepen. 
De eerste jaren was zij ook kosteres in de 
kerk en had ze de leiding over het groepje 
vrijwilligsters die de kerk schoonmaakte. 
Tevens deed ze ook alle huishoudelijke taken 
zoals boodschappen doen, eten klaarmaken, 
wassen en ga zo maar door. Kortom een heel 
intensief leven met veel toewijding en liefde 
voor de kerk en de parochie van Clinge.
Enkele jaren geleden is zij door de verkoop 
van de pastorie naar Hulst verhuisd. Maar 
iedereen weet dat zij zich nog steeds sterk 
met de gemeenschap van Clinge verbonden 
voelt.

Maatje … bedankt!

(Ondertussen is reeds een tweede Henricusspeld 
uitgereikt; nl. aan dhr. Jozef Weemaes, jarenlang 
de grafdelver van onze parochie. Op zijn verzoek 
wordt er geen foto bij dit artikel geplaatst. 
Toch wil het kerkbestuur hem langs deze weg 
nogmaals danken voor zijn trouwe inzet.) 

Kerkbestuur H. Henricus - Clinge.

VRIJWILLIGERSAVOND 

H. HENRICUS PAROCHIE 

OP 10 JUNI 2006

Om te beginnen een vette pluim op de 

hoed van het kerkbestuur.

Met ongeveer 70 personen kwamen we 

die avond in de parochiekerk samen 

om met een H. Mis deze bijeenkomst 

te beginnen. Nadien ging het richting 

Malpertuus waar we verwelkomd werden 

met koffie of thee en gebak. Na het 

openingswoord werden we in groepen 

van 6 verdeeld met aan het hoofd een 

coach. Dit om deel te nemen aan de 

12 verschillende spelen die door heel 

de zaal waren opgesteld. Al gauw werd 

duidelijk dat iedereen er vol voor ging 

om te winnen. Sommigen konden het 

zelfs niet laten om een paar puntjes te 

smokkelen, maar ja, de meeste kunnen 

dan ook slecht tegen hun verlies!

Tussendoor werd er rondgegaan met 

hapjes en drankjes (zeker niet te weinig). 

Het was half twaalf voor we er erg in 

hadden en het spel tot een einde kwam.

Daarna werden de prijzen uitgereikt.

Om af te sluiten hebben we nog een half 

uurtje zitten praten en werd er nog wat 

gedronken. Sommigen waagden zich tot 

een dansje. Iedereen was in zijn nopjes 

over deze prachtige avond welke zeker 

voor herhaling vatbaar is? Nogmaals 

kerkbestuur (ook vrijwilligers): 

Onze hartelijke dank!

H. Neefs,

vrijwilliger parochie Clinge.

H. HENRICUSSPELD
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Administraties en Belastingzaken

Verzekeringen

Regio          bank

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

Telefoon: 0114-682420

VAN KERCKHOVEN BOUW B.V.
Pr. Rooseveltstraat 7 - Postbus 17 - 4587 ZG  Kloosterzande

Tel: (0114) 681920 - Fax: (0114) 682936

www.vankerckhovenbouw.nl

Gewasbeschermingsmiddelen - Kunstmest - Zaaizaden en Schoonmaakmiddelen

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

...uitvaartzorg en -verzekeringen
vanuit één gedachte; de uwe...
Bij Monuta verzorgen we een uitvaart met alle begrip voor uw 

verdriet, met gepaste aandacht voor uw zorgen en een open oor 

voor uw wensen. Dat is het Monuta onderscheid in uitvaartzorg 

en -verzekeringen. Vertrouw op Monuta. Persoonlijke zorg én 

een brede schouder: van mens tot mens.

Uitvaartzorg en -verzekeringen
We kennen elkaar

Terneuzen, Monuta, Rooseveltlaan 6, Tel: (0115) 61 28 81
Oostburg, Monuta Haerens, Oudestad 23, Tel: (0117) 45 23 09

Meer informatie? Bel gratis 0800-0033
of kijk op www.monuta.nl

R.K.S.G. VOOR 
GYNMASIUM - ATHENEUM

HAVO - VMBO - LWOO

POSTBUS 32 - 4560 AA  HULST

Tandprothetische praktijk H. van Hoorde-Broekaart
Kunstgebitten en Herstelligsservice

vergoeding zorgverzekering

Oranje Bolwerk 1a  4561 GA  Hulst - 0114-312870
www.vanhoorde.eu

Lid Organisatie van Nederlandse Tandprothetici

Wij beschikken over een lasergraveermachine, 
voor tekst en afbeeldingen op zwart granieten monumenten

Loopt u eens vrijblijvend binnen in onze showroom
Openingstijden: Maandag  t/m vrijdag van 10.00 - 17.00 uur 

's Avonds en zaterdag op afspraak

Buitenweg 35 - Axel  Tel: 0115-530901
www.mementa-zeeland.nl

Natuurstenen Grafmonumenten
Mementa Zeeland

-  Grafmonumenten in graniet en glas
-  Urnen in allerlei materialen en vormen
-  Gedenksieraden
-  Graflichten
-  Kaarsen
-  Columbaiumartikelen/graveren/laseren

-  Vazen
-  Assortiment zijden bloemen, 

bloemstukken en boeketten
-  Foto’s in glas vereeuwigd
-  Verzekeringen uitvaart
-  Tijdelijke naamplaten voor op graf
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IPV OOST ZEEUWS VLAANDEREN
CLUSTER MIDDEN Hulst

Ook dit jaar is de basiliek  weer niet vanzelf 
mooi gebleven. Dit prachtige gebouw, 
centraal middelpunt van onze stad  en van 
de H.Willibrordusparochie heeft weer een 
jaar aan zijn rijke historie kunnen toevoegen. 
We willen u informeren over het onderhoud 
van uw basiliek, de tuin, de pastorie in 
de Steenstraat en het  kapelletje aan de 
Zoutestraat.  

Basiliek
Onlangs heeft de stichting Cultureel 
erfgoed Zeeland  het inspectierapport 2006 
uitgebracht. De conclusie van dit rapport 
is om blij van te worden  De conclusie van 
het rapport is: De constructieve toestand 
(casco) van het gebouw is goed.  De 
onderhoudstoestand is goed. Dit is een 
gevolg van het feit dat er enkele jaren 
geleden een grote restauratie aan het gebouw 
is uitgevoerd. Dan volgt er in het rapport 
een aantal aanbevolen werkzaamheden die 
nog dit-  en in de komende jaren uitgevoerd 
moeten worden.  We liggen goed op schema. 
In september j.l. is de aannemer begonnen 
met het uitvoeren van de noodzakelijke 
reparaties. Wellicht is het u al opgevallen?. 
Aan de zuidkant (zijde Grote Markt ) van de 
gevel, rechts van de zij-ingang is een nieuwe 
hemelwaterafvoer gemonteerd. Een  Loden 
bak, met jaartal, aangesloten op een nieuwe 
regenpijp  brengen het water in het riool.  
Bij veel regen liep de goot aan die kant van 
de basiliek over, maakte de gevel helemaal 
nat waardoor het grasveld blank en de kelder 
van de Centrale verwarming vol met water 
kwam te staan. 

Pastorie
Zoals u weet is één van de vergaderruimtes 
in de pastorie het afgelopen opgeknapt en 
gemoderniseerd. Het resultaat is een frisse 
ruimte waarin het prettig werken is. Nu is de 
achtergevel aan de beurt. De goot, het kozijn 
en het houtwerk van de erker zijn duidelijk 
aan vervanging toe. Onlangs is door een 
omvallende boom de tuinmuur beschadigd. 
We zijn met de verzekering in gesprek om de 
schade vergoed te krijgen, waardoor de muur 
hersteld kan worden.  

Basiliektuin
Het is u natuurlijk opgevallen dat een 
deel van de tuin aan de noordkant van de 
kerk verhuurd is. Door bouwactiviteiten 
van het project “onder de toren” en het 
feit dat er geen ruimte is om bouwketen 
en  materiaal “kwijt” te kunnen, hebben 
het kerkbestuur en de aannemer een 
huurovereenkomst opgesteld. De aannemer 
blij dat hij zijn spullen kwijt kon en wij blij 
dat er “inkomsten” beschikbaar kwamen 
voor de parochiegemeenschap. Een win-win 
situatie dus.  Gezien verdere bouwactiviteiten 
rondom de basiliek en het ontbreken van 
alternatieve ruimte verwachten we dat deze 
plek nog een tijdje verhuurd blijft. 

Maria-Kapelletje aan de Zoutestraat
Door de bouw van een aantal 
nieuwbouwwoningen  en de aanleg van 
een verkeersrotonde  moet het kapelletje 
verplaatst worden. Deze kapel is na de oorlog 
door  parochianen bijeengespaard.  De kapel 
is opgericht omdat Hulst zonder al te grote  
kleerscheuren uit de Tweede Wereldoorlog 
is gekomen. 

De tekst van Pater Jos Pirenne verwoordt het 
erg mooi.

 “Niet zoals in vroeger dagen,
keerden wallen het geweld. 
Door vertrouwen in u gesteld
Werd bescherming aangedragen.
Zorg voor ons die zijn ontvallen
Blijf met liefde ons omwallen.” 

In het overleg tussen gemeente- en kerkbestuur 
wordt gezocht naar een alternatieve plaats, 
die recht doet aan bovenstaande missie en 
de mensen die destijds bereid  waren voor dit 
idee geld bijeen te brengen. 

 We houden u op de hoogte.
Namens het Team Bouwzaken
J.F.M. van der Zijden. 

ONDERHOUD VAN DE BASILIEK IN 2006 VAN DE 
BESTUURSTAFEL

Natuurlijk weet u dat er een 
parochiebestuur is. Natuurlijk weet u dat 
het bestuur om de 6 weken of eerder als 
dat nodig mocht zijn in de Steenstraat bij 
elkaar komt om te overleggen. Wellicht 
vraagt u zich wel eens af waarover spreken 
zij? Om u daar een indruk van te geven 
worden hier een aantal agendapunten 
genoemd die onlangs aan de orde geweest 
zijn. 

1. Nieuwe site van het bisdom. Zeer 
lezenswaardig en bevat actuele 
informatie    www.bisdombreda.nl   
Aanbevolen.

2. Begroting 2007. Voorbereidende 
besprekingen.   

3. Schenkingen aan de parochie uit 
nalatenschappen.  

4. Computerprogramma voor leden-
administratie en financieeladmini-
stratie  noodzaak, training en aankoop 
van het programma Navision.

5. Verzekering Basiliek. 
- Onderhoud achterzijde pastorie.
-  Gebruik/verhuur  van de kerktuin.
-  Kapel Zoutestraat. 
- Inspectierapport 2006 van Stichting 

Cultureel erfgoed. 
-  onderhoud basiliek. 
6. Commissie Beheer Basiliek. (verhuur 

van het schip)
7. Vrijwilligersbeleid. 
- Resultaat van de in maart j.l. gehouden 

enquête. Wat vinden de vrijwilligers er 
zelf van? Wat kan beter. 

- Naam, adresgegevens van alle 
vrijwilligers- (groepen). 

- Het werven van nieuwe vrijwilligers.
- Feestavond vrijwilligers 2e zaterdag in 

januari 2007. 
    
Heeft u belangstelling voor de gang 
van zaken in uw parochiebestuur en 
wilt u meer weten over bovenstaande 
onderwerpen?  Vraag het ons. Bel naar 
0114-312130 of kijk op de site www.ipv-
ozvl.nl. U vindt daar heel wat informatie 
over uw parochie.  

Namens het bestuur
Hans van der Zijden.
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Wilhelminastraat 66 • 4564 AG  St. Jansteen • Tel. 0114-370129 - Fax 0114-370168

Meubelen, keukens en badkamermeubelen op maat
Parket en laminaat • Woonaccessoires

Begrafenissen en Crematies
J A I M I E  WA E M

Privé: Rouwcentrum:
Willemstraat 10 Hulsterloostraat 12
4568 BB   4568 AE

Nieuw-Namen
Tel. 0114-345695 b.g.g.: 0114-345294

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

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

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

A.E.G. • PHILIPS

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

CLOOSTERSTRAAT 76 - KLOOSTERZANDE - TEL. 0114-681429

Hoofdstraat 47 - 4564 AM  St. Jansteen Tel./Fax 0114-312441
www.int-bleijenbergh.nl

Vloerbedekking - Vinyl - Laminaat 
Zonwering - Vouw/paneelgordijnen

Vitrages
Senior ledikanten en bankstellen

Voor persoonlijk advies gaat u naar:

Elke zondag 
vanaf 10.00 uur open!

www.morres.com

Verkoop en plaatsing van gedenkstenen
Alleen bezoek op afspraak

Westsingel 1a - 4571 VE  Axel
Tel. 0115 566336 - Fax 0115 565544

Bij geen gehoor, gelieve uw naam en tel.nr. in te spreken
E-mail: jgv@zeelandnet.nl
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IPV OOST ZEEUWS VLAANDEREN
CLUSTER WEST Boschkapelle • Hengstdijk • Stoppeldijk

Boschkapelle

Met de vakantie net achter ons, veraf of 
dichtbij, actief of juist zeer relaxerend, ligt 
er een kerkkelijk werkjaar voor ons, dat 
wederom veel van ons zal vergen, maar 
ons meer te bieden heeft. Wij, parochies 
van Boschkapelle en Stoppeldijk, staan voor 
een nieuwe uitdaging. We zijn van plan 
om per 1 januari 2007 te starten met een 
nieuwe te vormen personele unie samen met 
Hengstdijk.

De parochievergadering van onze beide 
parochies Boschkapelle en Stoppeldijk 
zal ophouden te bestaan. We zullen in de 
novembervergadering afscheid nemen van 
elkaar in de laatste vergadering. Wij zijn de 
leden van de parochievergadering dankbaar 
dat ze met ons als bestuur wilden mee 
denken over de toekomst in de regio en onze 

parochies mensen bedankt van jullie inzet.

De nieuwe samenstelling van de Personele 
Unie zal er als volgt uitzien: van elke parochie 
komen 3 bestuursleden. Het bestuur zal uit 
totaal 9 personen bestaan met een pastor 
als adviseur. De bestuursleden zijn intussen 
als u dit leest al gekozen. (daarover meer 
de volgende keer.) Het wordt een Personele 
Unie waarin elke parochie zelfstandig zijn 
financiële zaken moet regelen. De parochies 
blijven gewoon bestaan onder dezelfde 
namen. Wel komt er een bestuur voor de 
drie parochies. De functies zullen onder de 
nieuwe bestuursleden worden verdeeld.

Het is weer een nieuwe uitdaging.

R. Haerens

EEN NIEUW BEGIN

EXPOSITIE KERSTGROEPEN 
EN -STALLEN
Evenals voorgaande jaren wordt er ook dit 
jaar in de week tussen Kerstmis en Nieuwjaar, 
op 27,28 en 29 december om precies te 
zijn, in de parochiekerk van Hengstdijk een 
tentoonstelling gehouden van kerstgroepen 
en -stallen. Wij zoeken deelnemers die hun 
groep of stal gedurende die drie dagen af 
willen staan voor de tentoonstelling. Na elke 
expositie horen we geregeld: “Hier had ik ook 
wel aan mee willen doen. Ik heb een stal of 
groep uit ...” En dan volgt een lang geleden 
jaartal of een ver land of de aanvulling: 

“Die heeft die en die gemaakt.” Alles wat 
als groep of stal -maar geen persiflages- met 
Kerstmis te maken heeft, is welkom, zodat 
we weer, evenals in voorgaande jaren, een 
afwisselende en boeiende expositie kunnen 
inrichten. Als u mee wilt doen, kunt u zich 
vanaf heden aanmelden bij:
Jo de Cock, Kievitstraat 15, 4585 AJ 
Hengstdijk, 0114-682156;
Evert Prince, Kievitstraat 3, 4585 AJ 
Hengstdijk, 0114-682049, of
George Sponselee, Saxhavenstraat 5,4561 
HB Hulst, 0114-313707.

STICHTING BEHOUD 
CATHARINAKERK HENGSTDIJK

KUNSTWEEKEND 
HENGSTDIJK

Op 24 (officiële opening), 25 en 26 november a.s. 
wordt het kunstweekend gehouden. Veel internationale 
kunstwerken zullen te zien zijn in onze mooie 
monumentale kerk.
Hopelijk zien wij u daar.

Stichting Catharinakerk Hengstdijk

WILLY   GELDERLAND
20 april 1936

4 augustus 2006

Op 10 augustus j.l. namen we met velen 
in onze parochiekerk van de H. H. Petrus 
& Paulus in Boschkapelle afscheid van 
Willy. Willy was onze penningmeester 
van de Personele Unie vanaf 2000. Hij 
deed het met veel kunde en plezier, hij 
genoot van de vergaderingen. Hij was een 
echte bestuurder voor onze parochie en 
regio. Hij dacht mee over de toekomst 
van de parochies in de regio Oost Zeeuws 
Vlaanderen. Ook was hij een voorstander 
van de samenwerking in de cluster West. 
Willy stond altijd klaar voor iedereen 
om te helpen met advies en een goed 
gesprek. Hij was een milde man: hij 
respecteerde iedereen. Wij zullen zijn 
adviezen missen en de gesprekken met 
hem. In de uitvaartdienst in de kerk 
werden de volgende liederen gezongen:

“Gij die Weet”
Gij die weet wat in mensen omgaat
aan hoop en twijfel,
domheid, drift, plezier, onzekerheid.

En niemand valt of hij valt in uw handen, 
en niemand leeft of hij leeft naar U toe.

Ook werd gezongen de steppe zal bloeien

De steppe zal lachen en juichen
De rotsen die staan.
De dode zal leven.
De dode zal horen: nu leven.

Dat Willy nu in de goede handen mag 
zijn van de levende God.

R. Haerens
vice-voorzitter

IN MEMORIAM

We willen u twee zusters in herinnering 
brengen, die onlangs zijn overleden. 
- Zuster Antonia, u kent haar als Anna 
Catharina Jansen. Op 8 juli overleed zij in 
het Kloosterverzorginshuis in Panningen.
- Zuster Marie Willie, in de wereld Albertha 
Catharina Maria Fermont. Zij overleed in 
de nacht van 26 op 27 juni 2006. Ze zijn 
beiden afkomstig van Boschkapelle. In het 
parochieblad van Kerstmis leest u meer 
over hun leven en werkzaamheden.

De contactpersoon 

voor de 

parochie Boschkapelle 

H.H. Petrus en Paulus, 

is 

mevr. J. Baecke-Lauret. 

0114-671358
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Puzzelopdracht: combineer ieder van de 49 straatnamen met één van de 
dertien parochies. Let op: er komen dubbele namen voor.

Stuur uw oplossing met naam en adres vóór 1 november 2006 (in) naar 
Redactie Kerkkoerier, p/a. Steenstraat 22, 4561 AS  Hulst. 

Of naar e-mail-adres: kerkkoerier@ipv-ozvl.nl
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